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D O G U M U N U N 100 üNCü YILDONüMONDE 
ŞAIR TEVFIK FlKRETI NIÇ IN ANlYORUZ? 

Fikret 1867 senesının Aralık ayında lstanbulda doğmuştur. 
Hayatında doğumunun bir tek yıl dönümünü kutlamayan Türk 
ulusu, Türk edebiyatçıları, Fikretin 100 üncü yıl dönümünü an
ıııağa hazırlanıyorlar. Bu yıl dönümünü yalnız Türk edeb!yatçı
ları değil, milletlerarası kurullar da anınağa hazırlanıyorlar. 
Morskov,ada, Azerbaycanda, Bulgaristanda, Yugoslavyıada ve 
diğer memeketlerde şiirleri basılıyor, onun doğum yıl dönümü
nü anmak için toplantılar yıapılıyor. Bu, büyük şaire genç nesil
lerin ve dış memleketlerdeki aydınların gösterdiği bir saygı 
ve sevgidir ki, Türk. ulusu bunu minnetle karşılayıacaktır. 

Şair Tevfik Fikreti ölmezler arasına sokan, kendi çevre-
5in!n dışındakileri de onu saygı ile anınağa sc·vk eden değeri 
nedir? Bunu küçük bir yazıda belirtmek. güçtür. Bu y,azıda bu 
değerlendirmenin ancak ana hatlarını çizrneğe çalışacağım. 

Türk edebiyatının ölmezler arasına soktuğu, Türk halkına 
mal olan üç büyük şairi vardır. Namık Kemal, Tevfik Fikret, 
Nazım Hikmet. Bu şairlere bu yüksek değer! verdirten yalnız 
edebiyat ve sanat hayatındaki baş.arıları değil, Türk edebi
yatma, fikir hayatına getirdikoleri yenilik ve nesillerine aşıla· 
dıkları savaşçı ruhtur. Şairleri san'atkarları değerlendirir
ken, bunların yalnız edebi nitelikleri üzerinde değil, san'at 
ve düşünce hayatına getirdikler\ yenilik üzerinde de durmak 
gerekir. 

Tanzimat edebiyatının, ,Edebiyatı Cedide"nin, son modern 
edebiyatın da çok değerli simaları vardır. Fakat bunların hiç 
birisi bu üç büyük şair kadar zamanlarındaki nesiller ve öte
sindeki nesiller üzerinde etki yapacak eserler vermemişlerdir. 
Bunların çoğu zamanlarında dar bir çerçeve içinde, a;ydınlar 
arasında etki yaptıkları halde, ölümlerinden sonra ancak 
edebiyat tarihinin sahifelerinde kalmışlardır. Oysa, Namık 
Kemalin, Abdülhamit s.altanatına, diktatörlüge karşı yaptığı 
savaş, yalnız edebiyat tarihi sahifelerinde kalmamış, kendi 
nesiine savaş ruhunu ,aşılamıştır. Bugün hala Namık Kemal'in 
hürriyet şiirleri, vatan şiileri yeni nes1Ilerin yaptığı hür
riyet savaşında dillerinden düşürmedikleri şiirlerdir. 

Bunun gibi Tevfik Fikretin şiirleri de yalnız edebi değeri 
hakımından değil, Türk edebiyatma getirdiği yen!lik. bakımın
dan da öneml idir. Fikretin de hürriyet şiirleri, yaşadığı düze-
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nirı bozukluklarını belirten isyancı mısraları, insaniyetçi ideo
lojisini, harp düşınanlığını belirten şiirleri, Türkiye sınırlarını 
aşarak doğu illerine, orta doğuya, Balkaniara yayılmıştır . 

Nazım Hikmet bu !ki şairin şiirleriyle ölçülemiyecek değer
de eserler yaratmışsa, sanat eserleri 70 dile çevrilmişse, 
ölmezler arasına girmişse, bunu yalnız edebi deh,ası bakımın
dan değil, Türk edebiyatına, düşüncesine getirdiği yenilik, 
nesiine aşıladığı devrimci ruh açısından da değerlendirmek 
gerek.ir. 

Bur:ıda \Jazımın, Namık Kemalin değerleri üzerinde dura
cak değilim. Anc;-ık bu üç büyü~ şairi ölmezler arasına sokan 
nitelikleri belirtmek için örnek olarak veriyorum. Bu yazıda 
Tevfik Fikreti bu açıdan ineelerneğe çalışacağım. 

Tevfik; Fikret Türk Edebiyatma Ne Yenilik Getirdi? 
Divan edebiy.atı bir saray edebiyat ı idi. O devir şairler inin 

büyük bir kısmı, padişahlan dünyalık almak için, padiş.ahı öven 
şi'rler ynarlardı. Divanların muhtevası, hep me),, mahbub, cen
nette hurıler, gulamlar, Allah aşkı gibi toplum dışında kişise l , 
~oyut konulardı. Temel taşı t.asavvuftu. 

Tanzimat edebiyatı bu çerçeveyi yıktı. Namık Kemaller, Şina
:ciler, Ziya Paş<ı'lar, bu dalkavukluk edeb:yatının dışına çıktılar. 
D::ıha çok arapça, Farsça yazıLan Divan edebiyatının dilinden 
<lyrıldılar. Bi:- Osmanlı dili yarattılar. Fakat bu dil de bir halk 
dili değildi. Konular, yazarların kişisel duygularını, fikirlerini 
clile geFreıı konulardı. Halk, toplum, bu edebiyatın dışında 
kaldı. Yüzlerini batıya çeviren bu yazarlar, bir dereceye kadar 
l'atı tekniğini alıyor, bu telm'k ilc kendi duygularını ve yaşadık
ları çevrenin duygularını aksettiriyorlardı. Saltan.:ıt devresinin 
baskısı altında, birbirlerini öven şiider yazıyorl ar, fakat bu 
baskıya karşı savaşmıyor1ardı. 

Namık Kemal bu mek•tebin saltanata karşı, diktatörlüğe 
karşı savaşan en büyük üstadı oldu. Hapisiere atılmasına, sür· 
g~nlere gönderilmesine bakmadan savaştı, baskıy,a boyun eğme
dı. Halhın hürriyete kavuşması için savaştan yılmadı. Abdülha
mit devresinde şiirleri gizli birer beyanname gibi elden ele 
dolaştı, aydınlara hürriyet için savaş ruhunu aşıladı. 

Fakat Tanzimat edebiyatı da b.ir halk edebiyatı değildi. Fran. 
sıı romantizmin:n etk'si allında kalm ıştı. Bu devrio edipleri, 
kendi toplumLarının gerçeğini görememişti. Edebiyatta büyük 
bir yenilik yapamamışlardı. Bu yazarlar, bir ayağı doğuda, bir 
ay,ağı batıda, gövdesi ve başı romatizm ve mistisizmle yoğrul
mıış, toplumun tepesinde şakıyan Zümrüt Anka kuşları idi. 

Işte Tevfik Fikret ve onun başkanlığında kurulan ,Edebi-
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atı Cedide" akımının y,azarları, bi~ halk edebiy.atı kurmak, 
rnsanı ve tabiatı, edebiyat çerçevesi ıç.ınc almak amacıyla yoll-l 
(,'tklılnr. Bu akımı yürütmek için ,Serveti Fünun" dergisinde 
toplandılar. ,Serveti Fünun", o devrin yazarlarından Ahmet Ih
s<1nın çıkardığı bir dergiydi. 1896 Şubatının başında Fikret der
ainin başına geğti. O zamana kadar bir magazin biçiminde 
~ıkan dergiye edebi bir nitelik verdi. Yazdığı edebiyat k;onuşrna· 
farıyla, batıdaki edebiyrat akımlarını inceledi . Bu yeni teknikde 
şiirler yazdı. 

Halit Ziya, Cenap Şahabeltin, iv1elımet R.auf, Hüseyin Suad, 
Faik Ali, Ahmet Hikmet gibi edibler, Ahmet Şuay.ıb gibi fik;ir 
;ıdamları dergide yer aldılar. Bunlar hem şekil, hem mulıteva 
bakırnından edebiyatta bir de-ğişiklik yapmak, dili sadeleştirmek, 
eski duyuş ve görüş tarzını değiştirmek, batı tekniğini edebi· 
yata getirmek iddi.asıyla yola çıktılar. ,Serveti Fünun" y,azar
ları bu iddialarını gerçekleştiremediler. Halka doğru gitmek, 
dili sadeleştirmek amacıyia yoLa çıkanların hemen de hepsi, 
Osmanlı dili gibi garip bir dil kullanmaktan kendilerini kurta
rarnadılar. Bunlara göre san'atta esas güzellikti. Tabiatta ve 
toplumda var olan, fakat çirkin olan, esteliğe uıymayan h:ç bir 
şey edebiyata giremezdi. Bu nedenle Türk dilini b.ayağı buldu
lar. Arapça, Farsça kelimelerin ahengini daha estetik saydılar. 
Eski lügatierden çıkarılmış, du~ulınamış kelimeleri dile soktu
lar. Tanzimat eelibieri gıbi Arapça, Farsça kelimeleri bol bol 
kullandıLar. Halka gidelim derken, hall<.tan ayrıldılar. Bugün 
Fikreti yeni nesillere anlatabilmek için şiirlerini Türl<çeye çevir
mek zorunluğu bundan ileri geliyor. Fikretin şiirlerinde öıyle 
kelimeler vardır ki, bazılarını li.ig.atte bile bulmak güçlü:-. 

Bu yazarların ikinci arnacı da, batı edebiyatırıa ayak u)'dur · 
ınaldı. Batıdan -y~alnız teknik. almakla ~-etinmediler, batı görü
şünü, duy,gusunu da, bir taklit malı olarak edeb'yataı aktardı
lar. Bu tekniği aldarınada doğrusu büyük bir başarı gösterdiler. 
1 evfik Fikretin şiirde, vezinde, kafi~ede ypptığı değiş:kJ ikler, 
IJalil Ziyan:n romanlarındaki yeni tarz, hiç şüphe yok k~ büyük 
l.ir y,enilikt:. Fakat bunlar da Tanzimat edibleri gibi Fransız 
romantizminin, lirizminin etkisi altında, kendi toplumlarının 
yaşayışını akscttirmediler. Şekil bak,ımından yaptıkları deği
"ikliği, muhteva bakımından y.apmadılar. Gözlerini kendi yaşa· 
dı!~ları toplumun içine çevirecek yerde, batıya baktılar. Bir 
rransız gibi duyar,ak, üst tabakalarda rastladıkları konuları 
i:;-lediler. Bu edebiyaHa halk. köylü, !şçi, bunl.:ırın duyguları ve 
me~elelcri yer almadı. Kendileri için yazdılar, yaşadıkları çevre
lerın edebwyatını )">aptılar. Batıdan getirdikleri tekniğe, muhte-
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vaya hiç şüphe yok k.i, kend i benliklerini k. attılar, f~kat verdik
leri eserler, Türk top lumunun edebiyatı olmadı. Kişısel bir ede
biyat oldu. 

,Edeb iyatı Cedide'·ci ler içinde - dilinin ağırlığını bir 
kenara bırakırs.ak - toplumun meselelerini, yaşadığı devrin 
istiraplarını dile getiren, diktatörlüğe, saltanata !<"ı:;ırşı hürriyeti 
~avunan, zamanındaki kölülüklere karşı yıl ın adan savaşan Tev
fik Fik.ret oldu. Tevfik Fikret, Türk edebiy;atına şekil ve muh
teva baJomından bir .yenilik getiren, yaşadığı devrin ,aydı nla
rına kötülüldere karşı savaşmak ruhunu aşıl ıyan şai r oldu. 
Çürümekle olan Osmanlı impa ratorluğu içinde, batının il erle
mes'ni memleketine aktarmak istiyen ilerici b!r şai r oldu. Insa
niyeiçi görüşüyle tarihi inceledi, menfaat hırsıyla milletleri mil
letiere saldırtan h1rpçılara, emperyalizme, cihangirlere k,arşı 
ısyıan etti. Kitleleri dogmalar, mistisizm içinde uyutan soft.ala
rın fikir mekanıımasına karşı, felsefe görüşlerini, inançlarını 
korkmadan açık l adı. Gericilerin bütün saldırılarına karşı, inanç
larını bir kahraman gibi savundu. 

Fikretin, saltanat zamanında, 1908 devrim!nin yürütüldüğü 
günlerde, idareci çevreıye karşı yaptığı hürri) et savaşı onu, 
wışadığı devir yazarlarının üstüne çık.ardı. Şair Tevfik Fikretı 
değerl end irirken, onun Türk edebiyatma geti rdigi yeniliklerin, 
Tü~k düşünce mekanizmnsına aş ıl adıcı insaniyetçi \'e mater
yalıst görüşünün üzerinde durmak gerek.ir. 

Fikret, san'at hayatına girdiği günden öldüğü güne kadar 
çeşitli yollardan geçmiştir. Onun ,Mirf~1t" ve ,Serveti Fünun" 
dergilerinde yazı hayatına getirdiği devir, Osmanlı Impara
torluğunun çöküş, salt.:ınatın bütün düşünen kafaları sustur
dugu bir devirdir. Bu dergilerde yazdığı, sonraları ,Rübabı 
Şikeste" adı altında toplayıp bast•rdığı ş'irler, lirik tabi1t 
tasvirleri. Fransız edebiyatının etkisi altında yazdığı duygu
lara dayanan şiir!erd:r. Fikretin şiirlerinde fikir, topluma 
bakış, tarih ve felsefe görüşü, daha olgunlaştığı bir devrin 
cserleridir. 

Fikrelin ,Serveti Fünun" devrinde y,azd ı ğı ,Sis" ist ibdad 
devrine i-çarşı açık bir is) andır. Bu şiir, aktiv bir savaş şiiri 
değildir. Içli bir şairin, :.·aşadığı çevrenin zülümlerine karşı 
duydugu bir gücenme ve dert yanmadır. Zaten Fikret bütün 
hayatında aktiv bir savaşçı olmamıştır, Politik ve sosy<- 1 hiç 
bir teşkilat<ı girınemi)h. Fakat şiirleriyle her hangi bir teşki
lattan daha aktiv bir rol oynamıştır. ,.Sarmış yine afakını bir 
dud-u muannit" mısraı i!e başlayan ,,Sis'' şiirincir Fikret, 
lst.anhvlun, dahn doğrusu memleketin, istibdad idaresi altında 
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nasıl nefes alamıııacak bir hale geldigini anlatır, düzeni çuru
ten kötülükleri sayar. Zulme karşı nefretle yoğrulmuş yüreği· 
nin isyanlarını belirtir. 

Milyonla barındırdığın ec.;at aras ndan 

Kaç nasiye V'ardır çıkacak pak-u drahşan' 

Ey maderi hicranzade. ey hemser-i muğber, 

Ey kimsesiz avare çocuklar. hele sizler. .. 
Ilele szler ... 

diye yakınan ve sonra: 

der. 

örtün evet ey hail<> . . örlürı e\·et ey şehr, 

örtün \'e nıüebbet uyu. ey facire-i dt>lır ... 

Fikret bu şiiriyle, istibdada k.arşı isyan halinde olan, dili 
1-:,ilitlenmiş olan aydınlara, halk kitlelerine uyandırıcı bir 
!,Jmçı rolü oynamıştır. ,Sis" şiiri elden ele dolaşmış, şehirleri 
."' şarnk kitlelerin içine girmiş, istibdada karşı, halkı sömüren. 
susturan padişaha karşı, milleiin k.inini uyandırmağa hizmet 
etmiştir. 

Fikret yaşadığı devrin baskısı alt!ndi! hir:-iyete gidecek 
yolu bulamıyor. isyanlarını haykırmnkla yetiniyordu. ,Bir Uıh· 
za-i Te'ehhüy" şiiri de isyanının diger bir örneğ!dir. 1906 ·yılın· 
da padişah selamlık töreni için camiye gelmiş, n:ımazdan 
sonra saraya döneceği sırada bir bomba patlamışlır. Fakat 
Padiş ,h cami'in kapısında Şeyhükslam ile konuşmaya dal
dığı için bir dakik:a geç çıkmıştır. Yolun üzerine konan saatlı 
bomba zamanı gelince patlamış, fak.at Abdülhamit bir dakika 
gecikt:ği için bu mutlak ölümden kurtulmuştur. Fikret bu 
il ir d2k kalık gecikmeye- o kadar içlenmişli ki: 

Ey şanlı avcı, damını beyhude kurmad n. 

Attın, fakat yaz k k . yazık'ar ki vurmadın. 
Dursaydı bir dakikacağız devr-' bi-sükCın 

Kanlarla b:r c:naydt' pek benzeyen bu iş 

Bir hayr olurdu. mi~ li asır:arca geçmemiş . 

. \\ ı ~ı; ~ılarıyla üzüntüsünü belirtmiştir. 
Fikreti Yeni Zelandaya hic rete ::-evk eden de bu baskı reji-
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minden kurtulmak için çare araması olmuştur. Londrada 
kurul3n bir cemiyet, Yeni Zelanda adalarına göçmen gönder
mek için reklamlar yapıyor. Gidenlere bedava arazi vaad 
ediliyor. Fikret gibi devrin baskısından bunalmış ,evydınlar, 
"\!\ ehmet Rauf, Hüseyıin Cahit, harekete geçiyorlar. Göz dok
toru Esat Paşa Ankar.:ıdaki çifttiğini satacak, Yeni Zelandaya 
göç edecek Türk koloni s inin yol masraflarını çekecek, orCI')'a 
vardıktan sonrıa gereken sermayeyi verecektir. Burada bir 
komün hay;atı yaşaıyacaklardır. Fikret bu hayal ile gecelerce 
uyku uyumuyor. Fıakat bu haıyal realite karşısında param
parça oluyor. Saltanat idaresinin kanunları dış memleketlere 
5eyıa hati yas,a,klamıştır. Esat Paşa çiftliği satmamıştır. Daha 
sonra yeni bir ümit gönüllere ışık veriyor. Dostlarından Hüse
yin Kazıının Manisada, ,Sarıçam" köyünde bir çiftliği vıardır. 
Bu köye y~rleşecek, komün hayatını burada yaşay,acaklardır. 
ı\1emleket içinde seyahat için de geçit teskeresi alınakl zorun· 
luğu vardır. Abdülhamit bu teskerenin verilmesine de izin 
Y<:>rmiyor. Fikret bu hayal kırgınlığının etkisi altında ,Yeşil 
1\öy'(" şiirini ~·azıyor. 

Ah sen, sen ki zar-u baEnde 
Bir Yeşil Köy hayali saklardın, 

Şi' r;min nuhbe-i me'alinde sen. 
bütün saffetinle sen yard n. 

:-Je SE razad ömr-ü sa fiydi 

geçecrk gölgesinde çamlar : ııın, 

Sende kalmıştı münfe' l, kırg•n. 

mustarib gönlümün sen ümidi 

Sen de gittin, senin de arkandan 
ağladım , ağlad :m. kalır oldum. 

Bütün bu çırpınnı a l a r, Fikretin hür bir yaşayışa çektiği 
hasretin bir sonucu idi . Insa nın y aşayabilmesi için fizyolojik 
şart gıdad ı r, yaratabilmek için manevi şart ta hürriyettir. Bu 
gıdadan •yoksun olan Fikreti kötümserliğe sürükleyen bu hür
riyet .arayıcılığıdır. Fikret saltanat devrinde yazdığı ,Nadiın-i 
ha<yai" şiirinde ölümü arayacak kadar kötümserdi: 

lO 

,\\ a ıı al ı •.üalat ile. her hatvede mevkuf. 

Avare dolaşmak!ayım ebad-ı hayatı. 

Yılla rca leharri der-· mesdud-u ı;ecal ı. 

Y llarca meta ble. mt:>saible didişmek 



Gezmek bu dikenlikle kiranbar-i sefal~t. 

Mesmum, acı bir zehir ile mesmum, nchayet 

Bir gül koparıp, koklamadan toprağa düşmek. 

Ben böyle m; sandım seni ey ömr-ü gam alud? 

Bir telhi-i nefretle gönül, nadinı-i bisud 

takdis ed yor saye-i kalırında mematı. 

lşte saltanat devrinde ümitsizlikler içinde yıaşao/an, ,Ser
Yeti Fünun"da, ,Rübab-ı Şikeste"de eserlerini veren Fikret, 
ümitsizlikler içinde çırpınan, hürriyeti, korkusuz bir hay,atı 
arayan Fikrettir, O, bu kötümserlikten ancak 1908 devrimi ile 
kurtuldu. 

1908 devrimi, Abdülhamidin diktatörlük, rejimine karşı mil· 
!etin bir isyanı idi. Hareketi hazırla-yan, ,Genç Türkler" Mit
hat Paşa tarafından hazırlanan, Padişah tarafından rafa ko
nan ,Kanun-u Esasi"yıi (Anayasayı) yürürlüğe geçirdiler. Itti· 
hat ve Terakki Partisi, hürriyet ve eşitlik devrinin geldiğini 
ilan etti. Zorbalığa son verilecek, ırk, cins, mezhep, milliyet 
ayrılığı gözetmeden, vatandaşlar kanun önünde eşit sayılacak· 
tır. Böyle bir rejim, Fikretin bütün hayıatında hasretini çektiği 
rejimdi. O, koyu bir kar.anlıktan aydınlığa çıkıldığına inandı. 
Artık mutlu idi. Bu şevk ve heyecanla ,Sis" e karşı ,Rücu-u" 
.şiırini yazdı: 

Hay r, hayır, sana raci-i değil, bu telinat. 

Bütün bu levm-ü te-ellüm, bu iptikay-ı hayat 

Hayal-~ milleti tazib eden, muhakkar eden, 

çarnuriayan ne kadar levs varsa hep birden. 

Kucaklamış. taşımış b:r muhite. aittir. 

O melanef gecesinden uzaktayız şimdi. 

l)Manalı sorularla her ad:mda durarak, hayat yolunda avare dolaşmak
tayım. Kapalı olan kurtuluş kap sını yıllarca güçlüklerle, felaketlerle d.diş
likten sonra, bu dikenlikle sefaJet yükü altında gezmek acı bir zehirleornek 
n:hayet bir gül koparıp koklamadan toprağa düşmek. Ey gam dolu hayat. 
ben seni böyle mi sanmışlım? Gönül nefretl(i çaresiz, pişman senin kahır 
dolu kucağında ölümü kutsallaştırıyor. 

1) ~ii ri n manası: Hay r, hayır ,.Sis"te yazdığım Janetler sana a:t değil
dir. Bütün o kötülemeler, kederler, hayat şikayetler' . ne kadar pislik 
varsa, hepsini birden kucaklayan bir muh"te aittr. O mclanct gecesin
den şimdi uzaktayız. 

ı ı 



1908 devrimin'n hürriyel getirece.ğine, bütün kötülükleri 
<'üzelteceğinc o kadar inanınıştı ki, ıttihat ve Terakki Partisi
ııin siı_.-asi platformunu bütün kuvvetiyle destekledi: 

Zulmun topu var, güllesi var, kal'ası varsa, 
H3kkın da bükü!mez ko lu, dönmez yüzü vardır. 
Göz yuınına güneşten, ne ı,..adar nuru kararsa 
Sönmez ebedi, her gecenin bir gündüzü vardır. 
.\\illet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz ypl, 
Ey hak y.aşa, ey sevgili millet .yaşa, var ol. 

1908 devrimini bu ı,adar iyimserlik! e karşılayan Fik.'fet, 
<lcvrimin yozlaşmaya yüz tultuğu günlerde lekrar ümitsizliğe 
düştü. Idareci kadro yürüttüğü ekonomik liberalizm politikası 
ile mcmleketi emperyalistlerin boyunduruğundan kurtaramadı. 
Osmanlı impar,:ıtorluğunu çökerten emperyalist baskısı, ,Dü
) un·u c·mumiye'· (genel borçlar), kapanmak şöyle dursun, 
bunlara ·:ı·enileri eklendi. Batı monopollerine verilen imtiyazlar 
kıldırılımıdı . .l'vlilli burjuvazi yaratmak politik;ası ile azınlık 
sc·ı may,esine karşı Türk sermayedarla rı korund u, milli kinler 
artl.rıldı. Parti başında oturanlar gelirlerini arttırma, men· 
fa at k~,_. gusıına düştüler. ldareyi elinde tutan bir zümre büyük 
"ervetler biriktirirkeıı. halk yine açlık ve sefaletin pençesine 
bırakıldı. Hükümet, halk a~asında, aydınlar arasında başgös-
1Nen nııılıalefeti boğmak için tekrar istibdat yolunu tuttu. 
\'e~·ikn hürriyet vaatleri h.ağ:t üzG~inde kaldı. Yazarlar sustu
ruluyor, hapislere, sürgünlere gönderi!Lyordu. Para, post, çıkar 
ka\'gaları arasında hürriyet rejimi soy,suzlaştı. 

Batı emperyali<;tleri Osmanlı iınp1ratorluğunu devamlı 
h;\rplerle zayıflatmak istiyorl.ardı. 1911 de Imparatorluğun bir 
sömürgesi olan Trablu~garbı ele geçirmek için, ıtalyanlar 
O<>m'ınl· lmp:ıratorluğuna karşı harp ilan ettiler. ,ıttihat ve 
Ternl';ki" partisi bunu Yesile ederek ,Meclis-i Mebusan"-ı (.Mil
le: ı\\ecli~ini) kapatma kararı aldı. Basına şiddetli bir kontrol 
koydu. Olaylıırı köşesinden üzüntüyle seyreden Fik.ret, Alecli· 
sin knpatılması ile, 1878 de padişahın Meclisi Mebusanı 
kapa nıcısı, Esas Teşkilat Kanununu rafa kaldırması arasında 
bir benzerlik gördü. Bütün ümitlerinin yılolmasından duıy
c'ııgu isy,;ınUı 95'e doğru şiirini yazdı. 
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B ·r devr-i şeamet, yi nı> çiğm•ndi yemin ler, 

Çif!nendi yazık, milletin ümmid-i bülendil 
Kanun diye, topraklara süründü cebinler, 



Kanun diye, kanun diye, kanun tepelendi. 

Hala tarafiyet, nesebiyet, nispiyyet, v 
Hala bu senindir, bu benimdir kısmeti car: 

Hep dünki terennüm, sayıdan sayg dan ari. 

Son nağmes i yalnız, yaşasın sevgili millet! .. 

Millet yaşamaz hakka tahassürle solurken, 

Sussun di,ye v icdan ına yumruklar jnerse. 
Millet yaşamaz, mecliıs i müstahkar olurken 

Iğfal ıi le, tehdit :le ti trer ve sinerse. 

Millet yaşamaz, ma'aşeri millet boğulurken. 1 

Fikretin istibdat rejimine !<:arşı koymas ı açıktan muha le
fe te geçmesi, Ittihad ve Terakki partisini telaşa düşürdü. 
F ikret gibi halk tarafından sevilen, doğruluğu haksevediği 
ta nınan bir şa irin bu açı.k karşı koyması, bu çevreler için en 
tehlikeli bir muhalefetti. Fikret çıkarcıların yJ}zl erindeki mas
keyi irıdiriıyor, milleti uyanıklığa çağırıYiordu. 

Hükümet gazeteleri Fikreti küçük; düşürecek y,azılar yazı
yor, Pantürkistlerin, Turancıların toplandığı , Türk Ocağında" 
Fikrete karşı toplantılar yapılıyordu. Halk uğruna savaşan 
Fikreti susturmak için, ona maddi baskıl,ar da yapıldı. ,Ga
lata Saray" okulu müdürlüğünde bulunduğu günlerde, okul.a 
birçok pedagojik •yenilikler getirmişti. Eğitim Bakanı olan. 
Emrullah Efendi bu yeniliklere karşı .koydu. Fikretin bu yplda 
J- ürüm esine imk;an vermedi. Fikret bu baskıl ar karşısında hiç 
bir şeyı yapamıyacağını görünce, Aş;yanına çekildi. Robert 
Kolej de.ki öğretmenliğiyle yetindi. En gür sesiyle bağıran 
sazmı kırdı, susmak ile hükümeti protesto etti. Fikretin bu 
susması uzun sürdü. Fakat memleket her gün biraz daha 
uçuru!T'.a sürükleniyordu. Bu yıkılışı köşesinden üzüntü ile 
seyreden Fikret, vicdanının baskısına dayanamadı. ,Rübabın 
Cevabı" şiiri ile tekrar savaş alanına atıldı. ,Yıllard ı r ey 
rübab-ı hazinim gunudesin" şikaıyeti ile başLayan bu şiirde, 

l) Şiirin manası : Yine bir kötülük devrine geld'k. Verilen vaatler, 
yeminler unutuldu, yazık milletin yüksek ümidi çiğnendi. Once kanun 
d'ye, ahnlarını topraklara sürdüler, fakat kanun diye, kanun diye kanunu 
tepelediler. Hala taraf tutma, akibarı koruma sistemi devam ed iyor. Hata 
bu senindir, bu benimdır kısmeti yürürlükte. SolJI söyledikleri söz, sadece 
yaşasın millettir. Millet doğruluğa hasret çekerken, meclisi kapatılırken. 
korku ile titrer ve sinerse, sussuD diye vicdıanma yumruklar inerse, millet 
yaşamaz. 
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i'u sosyal protf'stod:ı artı!< susmanın, vatana karşı bir h!yfmet 
olacağını belirtti: 

Yıllarca susrnadı n, ve bağırdııı derin derin, 

zulrnun gazub ayakları altında telierin 

kopmak değil, çelik kesilirken, bugün niçin 

- Bir okiarından ayrı düşen yay kadar hazin, 

sanı t köşesinde tozlıınıyorsun? 

Fi.kret bu protestoda memleketin, halkın istİraplarını 
sa;yıp döktükten sonra, 

.... vatan 

If rit-i hırs-ı gayzın, o her keyfi hak sayan, 

her şekl-i iltikarnı helal addeden, ,sözüm 

kanun" deyen tasallutun karşısında ,öksüzüm, 

Bedbaht.rn, işte kimseciklerin bayrı yok ba111a, 

Ben bir zavallıyım" diye pür şekvay-ı büka 

lnlerkeıı, artık inleıııemek, hem de en cessur, 

En gür sesimle iniernernek bir günah olur. 

diyordu. Bundan sonradır ki, Fikre·t her tehlikeyi göze alarak, 
bütün baskıları hiçe sayıarak, en cesur, en gür sesiyle bağırdı. 

1908 devriminin ilk günlerinde duyulan heyecan sönmüş, 
idareci çevreler özel menfaatleri peşine düşmüşlerdi. Hürri
yet, adalet, müsavat sözleri, ancak törenlerde, salonları süs-
1Q111e~ için asılan kurdelaların üstünde görülüyprdu. Memle
ket iflas halinde idi. Korkunç bir sefalet, kara bir bulutt 
gibi yurdun üstüne çök:müştü. Ittihat ve Terakki Partisi ve Hü
kümeti Alman epperyalizminin kucağına atılmış, yeni bir harbe 
hazırlanıyordu. Köylü, işçi, iakir halk ekmeğine katık bulamaz
ken, devrio kodamanları, Almanyadan, Avusturyadan gelen 
artistierin sigaralarını banknotıarla yakıyorlardı. Pikret bu 
yıkılış karşısında d11yduğu nefreti. isyanı. hiç korkmadan ,.Han-i 
Yağma" şiiri ile dile getirdi: 

ı ı 

Bu sofracık ki - efend.ler iltikama muntazır 

Huzurumuzda lifriyor - şu milletin h aya tıdır. 

Fakat sakın çekinmeyin, ycyin, yutun, hapır, hap:r. 

Yeyin efendiler. yeyinı bu hiin-ı işliha siz n, 

doyunca, t. ksır.nca ça tlayıncaya kadar ye}l:n. 

Verir zavallı memleket, verir ne varsa: malını, 



vücudunu. hayatını, ümidini, hayalın . 

Bütün ierag-. halini. olanca şevk·' halini. 

Yeyin. yulun, düşünmeyin haramıııı, helalini. 

Ycyirı efend· ler, yeyin bu Ilan-ı iştiha sizin, 

doyunca. lıksırınca , çatlayıncaya kadar yeyin. 

Bu harmanın gelir sonu. kapıştır n gider ayak' 

Yarın bakars nız söner. bugün çatırdayan ocak 

Bugünki mideler kav:. bugünki çorbalar sıcak, 

alı~t rın, t kıştırın, kapış kapış, çanak çanak .. 

Yeyiıı efendilrr, yeyin. bu han-ı pürneva siz.:ııo. 

doyunca, lıksırınca. çallayıncaya kadar yeyin. 

Fikretin bu şiirleri yalnız gençler, aydınlar arasında değil, 
orta sınıflar arasında da büyük bir sevgi ile karşıl.:ınıypr, halk 
a rasında heyecanlar Yiilratıyordu. F;kret bu döküntünün içinde 
halka yen! bir kurtuluş için savaş aşkını aşılıy;ordu. Fikret bü
tün şi~rlerinde devrimcidir. Fakat onun devrim anlay1şı dah!l 
ziyade tekanıülcüdür. 
DEVRIMCI FIKRET 

Büyük şair. batı uygarlığı karşısında geri ka l mış Türkiyenin 
kalkınmasını, batı uygarlığına .:~yak uydurmakta, batı kültürünü 
memlekete akt armakta görüyordu. Eğitim için lskoçyaya gön
derdiği oğlun a , HalCıka yazdığı ,HalOk'un Vedaı" şi!:-inde mem
eket içindeki yo.ksullukları, gerilikleri saydıktan sonra şöyle der: 

Bu geçit .şte böyle dar. muavveç, 

Ey şetaretli yolcu. senı yürü geç, 

Sen bu menhalde kalma. s ·çra atıl, 

Bir ziya kar-ıbanı bul ve katıl. 

- Daima önde, daima yukarı -

Pür tehal k hayat-ı kuvvetten 

ne bulurson bırakma, san'at. fen. 

1 1imal it: na. cesaret, ümit. 

Hepsi lazım bu yurda, hepsi müf t. 

Bize bol bol ziya kucak!~ gelir. 

Düşmek el raf ı görmemeklendir. 

Fi~<ret memleketin kıalk ı nmasını, batıdan aktarılacak teknik 
\(' küliürde gördüğü için, Halüka da bu öğütleri vermiştir. 

ıs 



,\1emleketin ekonomik kolkınması için gereken sosyal, ekonomik, 
po'itik ~artları incelemiş değildi. üziediği ilerici, insan:yetçi 
topluma ancak ilim ve fen yoluyla varılacağına inanıyordu. 
Galata Saray okulunun açılması münasebetiyle ıyazdı ğı ,Sulta
n•>·e'' ş iirinde görüşünü şöyle telirtir: 

Garp şiiyak- ı fikre açık bir ufuk ve sen 

Şarkın bu ufka aç lan bir dericesi. 

B:ı tıya açılan bu pencereden yurda ışık bekleyen Fikret, mem
leket içinde köklü bir değişme;i uzak görüyordu. Ona göre dev
rim derece derece olacaktı. Bununla beraber sıçrıamaları da 
imk 5 nsız görmüyordu: 

Yarın ümit ediyorlar ki. bir gen<şçe adım, 
Bir at l ayış - ne diyorlardı pek anlayamadım -

Hayalı Kurtaracak. 
Beşer. bu şim d· muazzab sürüklenen mefluç, 
Adım , adım ed,cek zirve-i halasa huruç. 

Jnaıı Haluk, ezeli bir şifad r aldanmak 

Sosya l bir devrim Fik.retin ideolojisinde belirmiş değildi. 
}'v\emlel<eHe sınıf l arın gel ışmediği, derebeylik artıklarının temiz
lenmediği, bir sıçrama !çin şartlar olgunlaşmadığı bir devrede 
böyle bir görüş Fikretten beklenemezdi. O )'ıalnız toplumun sos
yal sefaletine bakıyor, kurtuluş çareleri arıyordu. 

TO P LU MC U F IKRET 

,.Sen·eti Fünun" devri yazarlarının a rasında ilk defa gözünü 
toplum :çine çeviren Fikret, 

Bu gün hayatı müselsel bir ihfyac-ı teba!ı , 

Bu gün saadeti galil b:r işi ' yak-ı tebah, 
bu gün leneffüsü yorgun, kadid bir sürü ah olan bu 

cemiyet. . . 

~ildıo/etiyle başlıyan şiirinde, ve şiirlerinin bir çoğunda sefıalet 
tablolarını çizer, sosyal adalete hasret çeker. Bu görüşü ile 
Fikreti sosyalist, hatta komünist sayanlar v.ardır. Onun Yeni 
Zelandaıya hicret ve komün hayatı yaşamak isteğinde de ha
y,3lci sosyalizmin çizgileri vardır. Fakat sosy,al bir ideoloji 
olarak sos~alizmi benimsemiş değildir. Istediği sosyıal değiş-
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rılll'rc!l' hayalcı sosyalislierin görüşünü tJşır; sııııflara ayrıl
;;11., toplum u ve onun içindeki tezatlar:, kavgaıyı görmez. Sos
,, l.izııı unsurları Fikrette gölge fikirler halinde kalmıştır. Bu 
~:ı pl'k dogaldır. 

* * * 
L i 1\ f~ ı: T İ:\ TA R 1 H V E F 1:: LS EFE lı ÖR C Ş C 

ı ii, n.! Türk edcb!yat:ııa ~eki! ve muhtevada yen"!ik getirdiği 
ı ibi , düşünce ha.yatında da ilerici bir görüş getirmiştir. Dü-
i:ııce hayatın..ı getirdiği en büyük yen "lik, tarlht, materyalist 

lıir görüşle eleştirr:rıesidir. Yalnız :;;airlerin, eelipierin değiL 
fil ,ir ;ıdaınl:ııının bıle tartışmaıya cesaret edemedikleri, Yarlık 
\e ~u ur (bilinç) konul,1rını büyük bir cesaretle fikir süıgecin
clt•i1 gLçirnıiştir. Fikreti zamanın.n sanatçılarından ayıran, 
ıınu ölmezler ar[lsın<ı c;okan, sanat hay,ıtında olduğu gibi, 
c jşünce alanında da şiirleriyle yaptığı savaştır. 

fikrl'te göre tarih, ins:.ınları geçmişe bağlayan, insanlar: 
m ;ıhat hırsıyla açtıkları harplerde birbirine kırdırtan bir 
,,u:ıını heü,e!idir, tutumcu bir hortlaktır. Tarih sa~,'[alar·nı dol
d ur:ın lıarpler, b,:ı~t a :,a ltanat süren padişahların \'e bıın 1 arın 
p!r_ıfında toplanan çıkarcı zümrelerin. menfaatlerini sağl amak 
i\·in :ıçtıkl;:ır, harplerdir. Idareci sınıflar, insanları bu kanlı 
lıoguşm.ıya sürüklemek için din kuvvetine, hocalara, papaz
lanı dayanırlar. Her hmp kafilesinin önünde, ellerinde yeşil 
lıwraklarla bu din adamları geçer, onları çeşit çeşit öldü~nıe 
. 'et'eri izler. Din şehit ister, gök kurban ister ter.:weleriyle 
ııı·ısum ins;ınları harp denen kanlı cehenneme sürüklerler. 

Fil ret ,Tarih-i Kadim" şiirinde harbin kanlı s<ıhnelerini 
cı , ··in bir kin ve nefretle belirttikten sonra, ,u~·uyanlar uy,an
s ı'" der. Cihangirlere dilinin bütün kuYveli, zulme karşı duy
durru kinle isyan eder. 

lnd ;r ey mahşer-: cidal. iııdir 

PHdeler sahne-i feca'afnl', 

Sönsün artık bu ateşin filııe 

L>teriz b·ı sabah olsun 

geceler na mine lıayr olsun! 

r Lı rp faı·:al:ırııvian baştakileri suçlandırdıklan 

d n. 

l 1 la~papu <ıuXCJBe 

.. Fikre art:k yeter tahakkümünüz, 

~ a~anır pek güzel tagallüp<üz. 

sorırn 



Bu görü:;;ü) ,:c Fikret, demokratik bir reJımı savunur. Ka hra
;n;ırılık c.'a" nın kan, vahşet olduğunu söyled!kten sonra, sizi 
tarih korur, gece haydutların yol arkadaşıdır, siz bu karanlığa 
gömülüıı \'C bogulun. Gelecek çag lara en büyük müjde harple
rin yeryüzünden kalkması olduğunu söyler. Cihangirlen~ şid
detle hücum eder. Evler ~öndüren, aileleri sürünciüren bu 
\ ahşilige b'r son verilmesini ister. Harpsiz bir dünya isteği 
r .1\rehı ıns·ıniyetçi görÜ5Ünün temel taşıdır. 

Barış içinde bir düny,anın geleceı< çağiara en büyük müjde 
oldugunu sÖ) !iyen şair bu sonuca varır: 

Ben benim, sen de sen, ne ruh, ne ibad. Böyle bir değişme
ııin. }Üz yıllar boyunca örneği görülmemiş bir devrim olaca
i2ııw inanır, Fak<lt, bu büyük devrimi kimin yapacağınd.1 şüp
iıep:;i \'ardır. Bütün ~lerlemeleri All<lhtan beldiyenlere şöyle 
!dap eder: 

Salıib- kaiııat. C\'et gerçek 

Sa~ b-i ldi'nat o'aıı ce!>crut. 

O l'l kkarrüb likay-ı samul. 

O. fak~! <ıs!· ı~ep lıu kavgalarııı. 

Jn.;anlcırıtı Jıiç bir duasının. islirabının .allaha crişmediğini, 
;Imin ienniıı buluşları karşısında, mucizeler saltanatının yıkıl
dığını söyler 'C Allaha şöyle hitap eder: Seni din adaml.1rın
r;:ın d'nledim, seni bana her kuvvelin üstünde bir kuvvet ola
ı cık anlatırlar, fakat ben bunların hepsinden şüphe ederim. Çün
kü şüphe bir nura doğr u koşmaktır. Işte ey, yıaratıc ı, senin 
en büyük, dü)>manın şüplıedi r . Ilmin kudreti karş:sında salta 
rıat ı n yıkılıyor, fakat kainatta küçük bir ini lti bile yok. Oysa, 
hbiatta küçük. bir zerre kopsa bir gürültü olur, sen göğünle 
çöktüğün ha lde tabiatta bir inilti b!le yoldur. Bunun aksine 
her ta raftan kahkaha lar yüksel iyo r. Ya lana y,alnız riyıak.arla r 
'.'e ahmak lar aq-lar. 

Fikret bu brihl görüşünde ateisttir. Varlığın üzerinde bir 
:,.nır. bi r yar;J!cı olduğunu kabul etmez. Eğer her eserin bir 
: aratıc ıs ı \'arsa, Allahı da yaratan bir kuvvetin olması gerek
tiğin!, - yoktan hiç bir şeyin var olm1dı ğını söyler . Bu, var
lıkla şuuru (b:linci) pozitivis t, materyal ist bir görüştür. Fakat 
ô;~ ;.ı 1 ektik clegi ldir. 

,\\ il letleri harplere sürük leyen toplum içindek,i ekonomik 
zıddiyetlerd i r. Kı ral l ar, padişah l ar, serdarl,<ır, iktidarı elle
rinde tu!ıın çıkarıc ı züm reler in temsilci ler idirler. Fakat Fikret 



b teın~· t e inınez. Softaların, ilahiyat alimlerinin idealist, mis-
u . d tik rrörüşüne ısyan e er. 

fikre tin bu ateist görüşüne karşı, softalar, gerici çevreler 
znnıan zaman hücuma geçtiler. Softaların, din ad amlarının 
h~r kuvvetin üstünde bir kuvvet ol dukl arı bir devirde AlLah. 
ya rlı k n şuur üzerinde f:kir söylenemezdi. Bir dogma halinde 
sunulan din, ta rlışıl a mazdı. Fakat Fikret bu şiirinde din adam
l a rının, ·felsefe a lanınd,:ı dahi cleşliri l mes~ni yasak ettikleri 
konulMa dokunuyor, mistik görüşleri çürütüyor. soflaların din 
afı~onuyla kilJe leri uyutan ge rici düşüncelerine sal dırıyordu. 
Sair Mehmet Ak:if, felsefe alanında onu çürütemeyince, ş,ah
sı n a hücum la küçük düşürmeğe çalıştı. Yazdığı şiirde: 

Şimd i Allaha sövt r, ' onra hiraz bol para ver, 

Hiç ulanmaz. Protestanlara zanguçluk eder. 

diyord u. Fikret, Mehmet Akife cevap olarak, , Tarih-i Kadim"e 
bir zcy l y azdı. Robert Kolejde öğretmenlik ettiği için, kendi
sini za nguçluk,la suçlayan Akife verdiği cevapta , küfrelmenin 
elinden gelmediğini söyledi. Kendisinin de cami cami dolaştı
ğını, bilm:yere1< din dogmnlarına i nandığını, faknt ş i mdi ger
çeğe ilim yolundan varılacağ ını .anladığını şu m ıs ralarl a 
belirtir: 

Ş imdi bi kayd-ı cenan-ı Yezdan 

süzerim F ikreli hayran. hayran. 

Ben ne mabut, ne mühit b Erim. 

Kendimi hiltata ab:t b'lir·m. 

Gökte binlerce mesac t görürüm. 

OndJ v 'cdanımı sacit görürüm. 

Bu sucut işle benim ta'at·m, 

Bu ibadette geçer sa'atım. 

Bu ibadettc fahur-u hürreıı, 

Ben beni b 'r kayadan fark etmem 

Bir min k kuşla bir:z tapınakta , 

Bm de tah li! eder:m, is hak ta. 

K'tabım sahn-ı tabia t kitab . 

Bendc.dir hayr ile şer esbabı. 

Varının böylece merkada dek 

Ba'as-; ukbaya mehal görmem pek. 
1 aşır· m kalb-i şagaf peymada 
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Beşerin aşkın • , alammı da. 

Din-: hak, bence bu~ün d:n-i hayat, 

Sen ne dersin buna ey molla Sırat? .. 

Bu şiirde de görüldüğü gibi Fikret varlıkla şuur (bilinç), 
mutlak fikir, bir Allah aramaz. Varlığın her zaman var oldu
gunu, tabiat:n en büyük gerçek. olduğunu, kendisi .ile ishak 
ku~u arasında bir ayınlık bulunmadığını söyler. Varlığın ne 
başı, ne sonu vardır. Fikretin bu materyalist görüşü ,HalOk'un 
.'.mcntüsü"ndc açıktır. 

Bir Kudret-i kulliye var, ulvi ve münezzeh 
Kudsi ve mualla. ona vicdanla ·nandım. 

r·krelle tekamül ezelidir, Bu Kemale 

Tevrot .le. inci! ile, kuranla inandım. 

Akl'n. o büyük ı;ahirin icazı önünde 

Balı! geçecek yerlere hüsranla inandım. 

Bir gün yapacak fen şu s yah toprağı altın. 

ller şey olacak kudret-i irfanla .. inand.m. 

fikretin kudret-i külliye dediği tabiattır, varlıktır. Onu 
:deali!:'t görüşle inceleyenler, onun bu görüşünü anlamamış
Jardır. Türk edcbiyıatçılarından Kemal Akyüz, Tevfik Fikret 
iç~n yazdığı kitapta, Fik.retin materyalist olmadığını söyler. 
Fikret felsefi görüşünde matery;ılist, bir ideale, bir insan top
lumuna inandığı için idealisttir. Bu inanç onun materyalist 
olmadıg-ını ispat etmez. Fikretin felsefes:nde esas olan insant
ydçi görüşüdür. 

Onun düşünce mekanizmasında !nsan yaratıcı bir yaratık
t:r. Ilim, fen, fikir dünyas:ndaki bütün haşarılar insanın eseri
dir. Fennin kudreti bir gün bu toprağı altın yapacaktır. Insan 
1.ekası, mistilderin bize mucize diye saydıkları sırları b!rer 
hirer çözüyor. Bugün yer yüzündeki insanları mutsuz eden, 
:oplum içindeki ayrılıklardır. Insanları zengin, fakir diye sınıf
lcıra ayırmak, insanı insana kul etmek, tepede saltanat süren
Iere imtiyazlar tanımak, soyguncu zümreler hes.abına insan
ları Jıarp 1 ere sürüklemek, cinayetler~n en büyüğüdür. O, insa
n n kişisel haklarını kabul ettiği gibi, toplumda bütün insan
lı.rı kapsayan eşitlik ve sosyal adaletin hakim olmasını ister. 
Insanlar ve milletler arasına kin sokan softalara, menfaat 
peşinde harplere sürükleyen idareci sını[a düşmandır. Fikret 
~übjektiY olarak vatanscver, objektiv olarak insaniyetçidir: 
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Toprak vatanım, nev-i beşer m:lletinı, :nsan, 

Insan olur ancak bunu iıanla, inand m. 

Şeytan da b:ziz, c n de, ne şeytan ne melek var. 

Dünya dönecek cennete insanla inandım. 

Ebnay-ı beşer birblrin:n kardeşi. . hülya! .. 

Olsun, ben o hülyaya da bin canla inandım. 

Insan et: yenmez, bu tesetiiye çimden 

- Bir an içı"n ecdadımı nisyanıla inandım. 

!\.an ş'ddeti, ş ddet kanı besler, bu muadat 

Kan ateşidir, sönm1yectk kanla inandım. 

der. Harp düşmanlıgı insaniyetçi şörüşünün temel taşıdır. O. 
bu insaniyeiçi görüşünü ,Hila l-! Ahmer", , Tarih-i Kadim" 
şiirlerinde olduğu gibi, ,Harb-i mukaddes şiirinde kuvvetle 
belirtmiştir. Bu şiir, söylendiğine göre, Fikretin y,azdığı son 
şiirdir ve basılmamışlır. Elden ele dolaşan bu şiirde Fikret, 
,ıttihat ve Terakki" partisinin, Alman emperya lizmi ile elele 
nıemleketi ht1rbe sürük!emeğe hazırlandığı bir devirde yazmış
tır. O günlerde Hükümet, halkı harbe hazırlamak için bir 
harp propagandası açmıştır. Bu sıra l arda şair Mehmet Akif 
halk,ı harbe teşvik için ,Cihad- ı Mukaddes" şi irini yayı nlamış
tır. Fikrct bu· harp kışkırtıcısına karşı o kadar kızmıştır ki 
,Harb-ı Mukaddes" şiiriyle ona cevap vermiştir. Coşkun harp 
propagandaları, hazırlıkları içinde Fikret hiç korkmadan, en 
cesur scsiyle harbe karşı duyduğu nefreti bir daha belirtmiştir. 
,Ey hak diyerek hakkı boğan zümre-i bidad" mısraı ile başla
yan bu şiirde Fikret harbin facialarını, dilinin, duygularının 
bütün kuvveti ile belirtir: 

Ma lenızede her sine-i ma derdeki ey tam, 

Her kalbe çöken ayr ca b'r tüde-i aH'inı .. • 

Oksüzleri biçare ve b'vaye, muhakkar. 

Yüzüstü kalan mühtehire valideler mi? 

Her kalbe çöken ayrı hüyulay-ı keder m ' 

Zührab-ı sefalette> ölen sa:leler mi? 

Taun-u zarYretle sürünen aileler mi? 

Bak nazre-i :man ile, bak hang'si yoktur? 

Bak d'de-i hak ile. bak haıtg'si çoktur' 

Lanet sana, !and sana ev harb-ı mukaddes! 

Senoı n eden bütün akvamı böyle müle\'ves! .. 
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Kopsun seni ~akdis :le alkışiayan elleri .. 

Şanıııla, Cchadınla geber, ey ulu serdar! 

Ey nesli beşer hadim', ey heykel-i idbar! 

Lanet sana, lanet :;ana ey K.in-ü adavet, 

Ey kin-ü adavet sana yüz bfn kere lanet! .. 

Hükümetin harbi teşvik ettiği, harp aleyhine konuşmanın bir 
hiy,anct sayı l dığı bir devirdc barışçı Fikretin bu şiiri yazması, 
onun insaniyeiçi inancındaki k.uvvcti ve medeni cesareti gös
te:rir. 

!şte Tevfik Fikret bu insaniyetçi, toplumcu, devrimci görüş
kriyle, zamanının şairleri arasında toplumun istiraplarına 
başını çeviren, onun dertlerini haykıran, gericiliğe, harbe karşı 
savaşan ilk şair olmuştur. Ileri bir insan toplumuna duyduğu 
has ret, halkı ezenlere karşı duyduğu nefret, onu halka mal 
dm iştir. 

Fikret bu ilerici, insaniyetçi, materyalist ideolojisi yüzünden 
softalarııı, politikacıların hücumlarına uğradı. Fak,at o, kara 
kuvvetin karşısında, zorbaların, soyguncuların önünde bir 
kaya gibi durdu, hücumlara, saldırılara baş eğmeden fik irle
rini savundu. 

Hayatının son Jevres!nde parasızlık içinde kıvrandığı en 
s;;dık dostlarının bile onu Aşiyanında yalnız bıraktıkları gün
lerde dahi, 1\imseden bir yardım istemedi. tnançlarını, görüşle
rini, ezilen h<1 lka duyduğu sevgiyi, en gür, en cesur sesiyle 
durm::1dan haykırdı. Idareci, soyguncu sınıf:n, sortatarın Fik
rete yaptığı hücum!ar, tahkirler, büyük şaire karşı gösterilen 
ihmal, Türk ulusu iç!n yüz kızartıcı bir olaydır. 

Fik,ret hayatının son günlerinde şeker hastalığından musta
ripli. Yalnızdı. Aşiy.:mın kap:sını çalan yoktu. Türk edebiya
lının bu büyük şairi bu üzüntüler içinde hayata gözlerini 
yumdu. Ruşen Eşref, Tevfik Fikret için yazdığı kitapta, onun 
ölümünü şöy,le anlatır: 

,,Fikret 18-19 ağustos gecesi öldü. Gece öldüğü irin bun
dan kimsenin haberi yoktu. Cenazesi ertesi gün kaldırıldı. 
Cenazeye y.:ılnız Riza Tevfik, Abdülhak Hamit, Cenab Şeha
hett!n gibi y,akın bir iki dostu gelmişti. Bir aralık Robert 
Kolej müdürü Aşiyanına giderek, büyük bir üzüntü ve saygı 
ile Fikret hakkında güzel sözler söyledi. Kolejden ayrıca bir 
öğretmenin başkanlığında, Türk öğrencilerden 15-20 kişilik 
bir gurup Cenazeye lwtılmak. için gelmişlerdi. Cenazede 40-50 
l<işil!k bir kalabalık toplanmıştı. Eyüpteki aile mezarlığının 



bir };1-;,ını n<i yıerleştirilcn büyük ölünün mezar taşında ,Şehit
likle" ;ıdıyln yazd ığı şiirden alınmış şu mısrala:- vardır: 

<;ükun-u lıa'ab, ezeli i htiyac-ı fan:yel! 

'\üve!;ıl<' cehre-[ hüznünde bir ,.1-lüvel bak:." 
Bu ihtiyac-· fenanın şu taş bir n:şanesid'r. -/ 
şu serv'ler mütelaşi b:r telakatle 
okur geçeniere ait meııakıb-: ibrd: 

Sehitlikte yatan ölüler, belki geçenlerden bir ,Hüvel bakı" 
( aeÇm işlcre rahmet) belderler. Fakat Pikret böyle bir sada
l,;ya muhtaç değildir. Borcumuz ona yalnız rahmet okum.ak 
deg il, saygı göstermektir. Onun ölümüne karşı Türk ulu
sunun, edebiyatçıla rın, aydınların zaman zaman gösterdiği bu 
sa;igısızlık, menfaat peşinde koşan idarecilerin, en büyük 
değerleri bile hiçe saydıklarının en güzel bir örneğidi:-. 

Bugün, doğumunun yüzüncü yıl dönümünde onu degerien
diren Türk edebiyatçılarının, aydınların, Türk ulusunun Fik
ı E·ti saygı, sevgi ilc anmaları, ona hütün hayatında h ücum 
t>C.en, onu .:ılça llmağa çalışan gericilere, politikacılara, men
inat düşl<ünlcrine ka~ş: bir protesto, Fikrete ise i, ir özür dile
nıedir Fikretin mezarına yazılncak şi;r, onun çelik gibi bükül
nıez k~ralderini, savundugu davalar için, en küçiik bi:- uzlaş
ıwıya yanaşmayan iradesin: bt>lirten bu şiir olmalıydı: 

1\imseden ümmid: feyz etmem, uilenmem perr-ü bal 
Kendi cevvim, kend· eflakimde kend:m tairim. 
lnhina tavk-ı esaretlen g randır boynuma, 
r:kr: hür, vicdan ı lıür, irfanı hür b:r şairim.l 

Büyük ~air Tevfik Fikret işte bu karakteriyle bütün hücunı
l<."a !<arşı koy,du, duygularını, düşüncelerini, halk:ıı istiraplarını. 
h•ı lıükülmez ::-adesiyle savundu. Kökünü toprağın içine, kat kat 
·. ·dan çınarları, kasırgalar deviremez. 

1 l Şiirin manası: Yükselrnek için k:mseden yardım ve uçacak kanat 
hck\mı>m. Kendi göğümde, kendi ka'nat mda kendi.ıı uçarım. Boyun eğ· 
rı;t>k. boynuma esaret zincir:nden ağıt gelir. Ben fikri hür, vicdan ı hür, 
h ılı; ·i f•ür bir şairim. · 
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ŞAiR TEVFiK F i K RET 1 :-\ S EÇ 1 L .\1 İ Ş 
BAZI ŞilRLERi 

Fikret·n şiirlerinden b:: c~emet yaparken, buıılcırın. Fih.reiin 
ycı~adıgı dcvirde büyük etkiler yapan. hala bugı.inkü nes•ııeri 
etkileyen şiirlerini seçme·~e gay:-et ettik.. Fikretin çeşitli devir
lerde duyduğu isyanları, iyinıserlikleri, kötümserlikle~i belirten. 
daha ileri bir de\'~edc ideolojisinde \·c felseiesinde meydana 
gelen değişmeleri gösteren bu ş!irleri beş bölüme ayırdıle 

1. Fikrelin s.::ıltanat denin<iek.i rsvanları, 
2. 1908 deniminde yazdıgı iyimser ş!irler, 
3. ,litihat ve terakki .. partisinin deYrimi yozlaştı~dıgı de

Yirde yazdığı şiirler. 
-ı. Fikretin ideoıojbinde ve felsefesirıde meydana gelen 

cleğişmele:-i gösteren şiiriN, 
5. FikreUn harp aleyhine yazdıgı şiirler. 
Fikretin saltanat reJimine karşı duydugu isy:ınla~ı dile geli

ren şiirlerinden ,Si:::", .,Bir lahzay-i teehhür" şiirlerini seçt'k. 
1908 denimindeki iyimserl'gi gösteren şi'~lerden .. Rücu", 
,.\\illet ş<~r!.;.sı··, ,re.-d<ı .. :;,:ir'er!ni ön plana ı ldık. 1908 de\ ri
wıııiıı yozlaşmasını gö:·de~cıı ~iirlcrinclcn .. T~ii ! '·'hın ccnıbı", 
,.Han-ı yağma··. ,95 e dogru .. şiirkri, FiL;retiıı soyguncu! ıra 
k<ı r:;.ı duydugu isyanı belirttiği için bunla ra önemli bir yer 
\'Ndi k. 

Fikrct in-;aniyet<;ı ıdcnloji:-indc. nu ler~ ali..,t ırö~üşüni.i ,Tı
r'hi kadinı •·ve ,H::ılük,t•ıı aınentüsü" şiir!crindc belirttiği için, 
h•nlara oldukça geni:;; bi:· yer \'Ndik. Fikrctin irısaniyetçi gö
rü~!crini harp düşmaıılıgını belirt<:>n en kun·etl' şiirlerinden 
,Hilal-i Ahme~" ve ,Harb·i mukaddes" şiirJ .,• ri. bu !;ıiir neme
lin~ si.ic.kyen, hiçbir zaman kunctini kaybetnıiyecek olan şiir
lerdir. 

Şimdi bu ta~;nile güre rikrl'l iıı ~iirk:·iııi \er'~ orııt. I - Fik
rvtiıı E.ıl .[ı tı.ıt devrindeh' is\'ani;ırı. 
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S I S 
ı 8 s u b 1 t ı 3 ı 7 ( ı 90 ı ) 

Sarmış yine ,.iak:n bir dudu nıuaııp:t. 

Bir <ulım ı-· bqz;ı !:i pc·yapey 1'1Ütez:ıyit 

Tazyik'niıı a:tıı:d ı ,.,!iıırııı~ gib: es\·ai•. 

Br tozlu kl'!'ail''tlll :ba:t'! hü!üı· el\·alı 

Bir toz lu Ye 1 P~ he ıli ke~ail·~ ki naz.ırlar 



D:kkatle nüfuz ey:ı.yl'ıncz 1\aarırı:ı, korkaı' 

L.Lkiıı sana layık bu der'ıı ~ütrey-i muzlim. 

I.Ay k bu tesettür sana, ey ~ahıı-ı mrzal.m! 

Ey s at n-ı mezalim.. EHt. c~ sahne-yi garra. 

Ey sa~ne-yi z: şaşaa · i ha'lt' pira! 

Ey tantanaııın. kevhch .. ·ıı•ıı nwlıd , mezarı : 

Ey sahne-yi zi yaşaa·yi ha Ic pira! 

Fy şaşaan n kevkeb .. ·ıı;ıı ıııe'tdi. ıneıarı. 

$arkın ezcl: hakimc-yi cazibrdarı, 

I·) kan\ melıabbclleri lıi ll·rıiş-i nefret 

P .. rvcrde eden sine-yi mc~huf -u sefa~ et. 

Ey ,\\arınarJn:n ına\·i dcraguşu :ç:nde 
Ol ııı ii~ gibi dalgın U) U) a ıı tude-yi zinde. 

Ey köhne bizan:;. l'r koca frrtut-u mü•ehher. 

Ey bın kocadan arta kalan lı ve-yi b:ıkir, 

1 lüsnünde henüz tazcli(!iıı -ilıri hfı\'eyda , 

Ilala titrer üstüne lnzar lt.•nıaşa. 

1 lariçteıı, uzaktan açılan götlı. n· süzgün 

Ç!·~mıın-ı kebudunla ıı..• nıuııis görii : iirsün! 

Muııis. fakat en kir! . kad nlar g .hi munis. 

p, tünde coşan giryd, ri r• hep-.'ne bi b , 

This otunurken dar a , bir de·l·i hiyanel 

Büny:ınına katmış gib zuhrabe-i lanet' 

lll'p le\'s-ü riya dalgalanv zerrekrinde. 

n r zerre-yi ;ı .. twl bulaınazsın içerinde, 

llı>p kv< • riya, k·:s i l' a't. t. le\·~-i teneffü, 

Yalnız bu ... ve yalı ız lıuııuıı üınınid-i terelfü. 

1 Milyonla barındırdık ıı l'Ç~at arıısından 

\ Knç ııas ye vardır ç k;ı o: ak pak-u dirahşan?!. 

t)... o 



Ortün evet, ey ha ile .. Ortüıı, evet ey Ş('hr 

Orlün ve ıııuebbet uyu ey facire-yi dehr! ... 

Ey debdeb• ll'r. tantanalar, şaıılar. alaylar, 
Katil kulcler, kul'eli zindaıılı saraylar, 

Ey dulıme-yi nıersus-u hayatır, ulu mabet, 
Ey · gurre sütunlar ki, birer devr-i mukayyit, 

,\\az'Jeri atilere nakletmeğe memur, 

Ey dişleri düşmüş sır.1an kafile-y: sur, 
Ey kubbeler. ey şaıılı mcbaııi-yi münacat, 

Ey doğruluğun mahmeli ezkarı mıııaral. 

Ey savkı çökük ınedreseler, mahkemecikler. 
Ey SLrvilerin z·ıı-: ·.-iyah nda 'Jirer yer 

Temin edebiimiş nice b:n sail-i sab r: 
,.Geçm'şlere rahmet! diyen elvah-ı mekabir, 

Ey lürbeler, ey herb tri pürvelvele bir yad 

Ikaz ederek sam: t-ü sakiıı ) atan ecd ad. 
Ey mareke-yi Bn-i gubar, eski sokaklar 

Ey her açılan rabnesi b:r vak-a sayıklar 

Viraneler, ey mekmen-i pür lıabı es:rra, 
Ey kıapkara damlarla birtr matem-· ber pa 
Temsil eden asuda \'C fersude ınesakin, 

Ey herbiri bir leyh ğe, h r çayi ğa mevtan 

Gaın dicle ocaklar ki. meraretlc soınurtmuş, 
Yıllarca z;,nıaııdarıber: tütmek ne? .. unutmuş. 
Ey nıidl'leri-n, zelır-i İlkazası önünde 

Her z.lleU hel cyleyen effah-ı kad;de 
Ey fazl-ı t;;bi<!:lr uı a:nade w mün-iııı 

Bir fırrata maknın ke:ı aç. at 1-ı akim 
ller nimeti, her fazl-ı her e<bab-ı relıayı 

Gökten dilenen zıll-ı tevekkül k:. .. mürayii 

Ey ~avt- ~ külab. tY şeref-i nutk ile mümtaz 
I nsanda şu ııankörlüğe ttl'in: eden avaz, 
Ey g·rye-yi bifaidc, ey hande-yi ze!:rin, 

Ey natıka-yi aczü elem. nazre-yi nefr:n. 
Ey ceffi esatire düşeıı lıatıra .. .. namus! 



Ey kıble-yi ikbale ç kan yol: reh-i pabus, 
Ey haf-fı müsellah, ki hasaratma rac: 

Oksüz, dul ağızlardaki her şevkc-yi tali, 
Ey şahsa masuniyel ve hürriyete makrun 

Bir hakk-ı ttneffüs veren efsane-yi kanun, 
Ey \'ad-ı muhal, ey ebedi k'zb·i muhakkak! 

Ey mahkemelerden mutemadi sürülen hak. 
Ey savleti evham ile bitab-ı tahassüs 

Vicdaniara lemdit edilen guş-u tec~süs, 

Ey biın·ı tccessüsle k" litlenmiş ağızi ar. 
Ey gayret-i m'lliye ki mebgus-u muhakkar, 

Ey seyf-u kalem, ey iki mahkOm-u siyasi, 
Ey nchre-yi fazl-u edep, ey çehre-yi münsi, 

Ey bar-ı hazeric ik: kat gezmeğe meluf 

Eşraf-. tevabi, k0ca bir unsur-u maruf, 
Ey res-i firuberdc. ki akpak fakat iğrenç 

Ey taze kadın, ey onu takibe koşan genç, 

Ey mader-i h:cranzede, ey hemser-i muğber, 
Ey kimsesiz, ava re çocuklar. .. hele sizler! .. 

Hele sizleri ... 
Orlün. evet, ey haile ... Ortün. evet, ey şehr, 
Oriün, ve müebbet uyu, ey facire-yi dehr! ... 

ŞIIRI'\ MANASI: 

(Abdül Harnit devrinde Istanbul şehri içindeki facialar için 
söylenmiştir.) 

Ey Istanbul şehri, ey köhne Bizans, ufuklarını yine inatçı, 
kalın bir duman sarınıştır. Bir bey~z karanlık ki, gittikçe çoğa
lan baskısı altında bütün cisimler silinmiş gibidirler bu düma
n ın altı:ıda. Bütün levhaLar tozlu bir aği rlıktan ibarettir. Bu, 
öyle tozlu ve heybetli bir ağırlıktır ki, gözler dibine dikkatle 
erişemez, korkarl .. Fakat bu derin karanltk örtü sana layıktır. 
E.y zulümlere sahne olan şehir: Evet ey parkık sahne, ey facia· 
ta rla dolu, şaşaalı sahne! .. Sen bu örtüye layiksin. 

Ey şaşaanın, daratın beşiği ve mez:ı.rı olan felaketlerle 
do l~ı şehir, ey doğunun yaradılıştanberi çekici hakimesi olan 
ŞPh : r, Ey, Kanlı ınehabbetleri kaatilleri, titremeden nefretle 
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kt!cagın<b besleye•! sdaiete boğulmuş şehir. .. Ey Marmara 
<ıcaizinin ma\'i kucak.lama-.,ı içinde, ölmüş gibi dalgın uyuyan 
..:antı ölü! .. Ey köhne Bizans. e)"' büyüleyici cadı! .. Ey bin 
l:r cad·ırı arta ka!.1ıı bakir dul! .. Yüzünde henüz tazeliğin güzel
ı:~i görünüyor. seyircilerin gözü hala üstüne titr!yor. Uzaklan 
f' şardan sana bakanlara, süzgün, mavi gözlerinle ne kadar 
uys1l görünürsün !. UysaL fakat en kirli kadınlar gibi uysal. 
Dökülen göz yp~brına karşı duygusuzsun. 

Sen daha kurulurken, hain bir €'1 vücuduna bir lanet ze)Jri 
t,;ı\mı;;. Zerrelerinde hep riya kiri dalgalanır, bu pislik içinde, 
lPrniz bir 7crre bulanıaz::ıın. Hep riyakar!ığ;n kiri, kıskançlığın 
kir:. rnenl<ıal kiri, sende ),:ılnız bu vardır. Ve yükselrnek ümidi 
yalnız bu riyakarlıktadır. Ey !stanbul şehri, kucağında barın
dırdığın milyonla insan :Hasından, kaç alın temiz ve aydınlık 
çıkacaktır? 1 .. Ortüıı, evet ey facia ... örtün evet ey şehir. Ey 
~· :ıgım ıın orospusu. örtün ve ebede kadar uyu. 

Ey bu şehirelP meydana gelen debdebeler, hnntanalar, şan
ı :-, alaylar, kati: kuleler, kale!~. zindarılı saraylar, ey geçmişe 
r i ~ hatınll.1rla dclu olan ulu mabet, ev her biri bir devri dile 
ı.:e ' iren geçmi~tekiler;. geleceğe anlatmaya memur edilen, kuv
vetli hatıralada dolu yüksek sütunlar~.. Ey dişleri düşmüş, 
:-ırıtan hisarlar, ey k.ubbeler, ey ş.anlı ibadet y12rleri, ey içinde 
ciogruluğun zikredildiği minareler, ey tavanı düşmüş medrese
ler, nıahkemecikler, ey scn·;lerin karanlık gölgesinde kendine 
bir v<.·r bulabi'mi;: l'inlcrce sabırlı dilenciler, taşlarında ,Geç
mislere rahmet'' dilenen mezarlar, ey türbelcr. ey sessiz. ha
ı eketsiz yatan, fakat herbiri şan lı bir halırayı dile getiren cet
icrinıiz. Ey toz toprak !çinde kalan eski sok.:ıldar, Ey her açı 
l'ın deligi bir Yaka sayıklayan, serserilf'rin sığındı~ı Yirane
icr. ey kapkara damlarıyle baştan ayağa bir matemi dile geti
i en H' ~sh, i, çökük eder! . Ey herbiri bir leyleğe, bir çayiağa 
,·atnn olmuş, gam görmüş, kederle ~omurtmuş ocaklar ki yıllar
ı·:ın beri ttitmek nedir unutmuşl.1rdır. Ey açtığın zeh!rli k,am
<,iSı altında her alçaldığı yapan zayıf insanlar, ey tabiatın ver
diği kuvYetli bir yar:ıdılışa sahip olduğu halde, aç, t(mbel. 
<ıl.:'nı kalan insanlar. ey her nimeti, her bilgiy1i, kurtuluşu gök-
1rn dilenen, her şeye tevekkülle boyun eğen insanlar ... Bunlar 
nıür.a idirler, dalkavukturltır. Ey köpek avlamaları, ey nutka 
o;;, Jı:p elma şerefiyle. seçkin bir durumda olan insanın bu nan
Ui~!iig~n~ l;ınet okuyan sesler, ey faydasız dokülen göz ;aşları. 
LY zchırl: gülüşler, ey kederi, aciıliği dile getiren nefretli ba
l 1-;;l<ır bıml:ır arasında geçmişten kalmış tek hatıra vardır: o da 
, ııımustur. Ey mutluluk kılılesine çıkıın yol. ayak öpme yolu! 
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r, \Ürekleri saran ~il~hlı. korku, s~n. ö~.·->Üzlerin, d~.! i ların agız
la~ındaki tal~den şıkay,clın sebebısın, bunlar senın meyriana 
•etird!iYın yıgmlardır. 
~ Ey ;ahsa güvenlik, hü~riyet ve n_efes alma imkanı verdiği~i 
-övleven kanun. sen hır efsane~m. Bu, gerçekleşmeyen bır 
·ıitt(r ebedi bir yalandır. Ey mahkemelerden durmadan kovu

~~11 lı~h.. ey vehimlcrle, şüphclerle merhametsizce vicdaniara 
1,'z;ıtılan tecessüc; kulagı (lıafıyelik) ey bu iccessüs korkusuyle 
:. ilit!cnmi~ ,1gızlar , m llet için ı;apılan, g<ızaba, hakarete uğra
t:ııı çalışma lar, ey kalem ve kılıç, ey iki siyasi rnahküm, ey 
i: zilet Ye edep scıh ipleri. sizler unutulmu:;; çehrclersiniz, ey 
~.orku yüku .dtında iki büklüm gezmeye alışını:;; olan eşraf 
\'ı onl.:ı.rın avanesi, koca bir şöhretli zümre, sizler guya ak, 
1cıniz görünürsünüz. fakat iğrençsin;z, ba ş !arınız eğilmiştir. 

Ey taze kad ın . eyı onu izleyen genç, ey hicranlı ana, ey 
kiiskün insanlar, ey kimsesiz, başı boş gezen çocuklar, hele 
='izler, hele sizler ... 

Evet. örtün. ey facia ... örtün. evet lY şehr 
örtün Ye ınübbet uyu, ey zamanın orospu>u. 

Bir Uhzay-: Terlı -ür 

5 Temmuz 1322 

Bir darbe ... bir duman ... Ve bütün bir gürulı-u sur. 

Bir maşer-., vezi-i temaşa. haş·n. akur 

Tırnaklarıyle bir yed-i kahrııı. didik d:dik. 

Yükseldi gavr-: cevve bacak. kelle. kan, kemik ... 

Ey darbey-i ınübec-cek ey dud-u ınüntekim. 

Kimsin? Nes:n? .. Bu savlete saik, Slbep ne, kim) 

Arkaında b ll nigah-i lecesSÜ"- ve sen nihan, 

Bir dest-i gaybı andır.yorsun. relıa fqan. 

Mal k s.esin o suret-i radio-i gayze ki 

Her yerde h:ss-i. ka!ı lı-u halasın muharri-ki 

Sadmenle pay-i kahrı titretir tagallübün, 

En gurre tae: haşmeli sarsar takarrübüll, 

Silkip ukud-u ruphay-ı asarı, en çetin 

Bir uykudan uyandırır akvam-ı dehşet'n. 

Ey şanlı avcı . damını beyhude kurmadmi 

Alt ll ... fakat yazık ki, ) azıklar ki vurmadın' 
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Dursaydı bir dakikacağaz devr-i bisükun, 

Yahut o durmasaydı, o 'ki li-i scrnükün, 
Kanlarta bir cinayete pek benziyen bu iş 

Bir lıayr olurdu, misli asırlarca gcçmem:ş. 

Lakin ttsadüf. .. Ah o kavilLr müııadimi, 

Ac:zlerin., ı>avallılarııı hasm-ı daimi. 

Birden yetişti malıva bu tedbir·i hariki, 
Söııdürdü br nefestc bu ümm'd·i barıkı, 

~.akş etti bir tdılkküm için baht-ı bişuur 

Tarih-i zulııı b:r yen: dibacey-i gurur 
Kurtuldu. hakkıdır alacak şimdi intikam, 

Lakin uııutmasın şunu tar:h-i süflekam: 

Bir kavnıı çiğnemekle bugün eğlenen, 
s·r lahzey-: tcelı-!.üre m€dyun bu keyfini! 

O EÇ 1 K E!'\ 13IR D A K l K A 

Iiir bomb,:ı patlayışı... Sonra bir duman .. Bütün bir ins~n 
kalabalığı. .. Ka lıredic i bir el in haşin tırnaklarıyle atılan bom
badan sonra, hav.ı.ıya didik d idik edilmiş insanların bacah,ları. 
başı yükseldi, her taraf kan ve h,emikle doldu. 

Ey kutsa ı vuruş ... Ey intikamcı duman, bu bom b ayı at.an 
J..imdir? Bu hücuma sebep nedir, kimdir? Senin arkanda bin
lerce meraklı göz sana bakıyor, f.akat sen görülmüyorsun. Sen 
ııur saçan, gayipten uzanmış kurtuluşu müjdeleyen bir ele ben
ziyorsun. Ses in öyle şiddetli bir k,ini andırıyor ki, her yerde 
hakkı ve kurtuluşu harekete g-etiriyor. Ey bomba, senin patLa
yışınla, galebenle en kahr cdic~ tacı titretir, sarsar, korkutur. 
Dehşeti n, yüz yılların bağlarını koparır. Ve kavimleri en 
çetin uykusundan uyandırır. 

Ey şanlı avcı, tuzağını beyhude kurmadın , attın ... Fak,at 
yaz:k ki, y,nıklar Id vurmadın! Dünyanın durmak hilmiyen 
Jönüşü bir dakikacık dursaydı, y1ahut o durmasaydı, fakat sulta
Ilin başındak i taç yıkılsaydı, kanlarla cinayete benzeyen bu iş, 
ın 's li asırlarca görülmemiş bir hayır olurdu. Lakin tesadüf.,. Ah. 
o kuvvetlileri koruyan, acizlE-rin, zavallıların daimi düşmanı 
olan tesadüf. Bu harika tedbiri yıaketmek i(n hemen yetişti. Bu 
parlak ümidi bir nefeste söndürdü. Şuursuz tali, zulüm tar:hine 
yeni bir gurur faslı yazması için zalime imkan verdi. O kurtuldu. 
I -Iakkıdır, ş!mdi intikam alacak, Ja.kin tarih şunu unutmasın, 
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. ün bir ka\'rrıi çigı:ıerrı.ekle. eglen.en alçak, (Yani Abdülha.~it). 
b~gkeyfini bi~· sanıyelık bır gecıkrrıeye borçludur. (Çunku 
b ba bir san:ye geç patl.amıştır.) 
omFikretin saltanat yıkıldıUan sonra yazdığı iyimser şiirler-

den bazıları: 

.\1 i LL ET Ş A R K I S 1 

Çiğnendi. yeter varlığırn.z cehl ile kahre, 

Doğr.ındı mübarek vatanın bağrı sebepsiz, 

Bırliklc bugün bulmalıyız derdine çare 

Can kardeş:, kan kardeş:. şan kardeşiyiz biz. 

Millet yoludur. hak yoludur. tuttuğumuz yol. 

Ey hak yaşa, ey sevgili millet, yaşa .. varol! 

Gl'l kardlş·nı, annen sana muhtaç. ona koşmak ... 

Koşmak ona. kurt·armak o bibahli vaz:ien. 

Karşında göğüs bagır açık, ülkün yatıyor bak, 

Onsuz yaşanıaktansa, beraber ölüş ehven! 

ller an o güzel s:neyi hançerliyor eller 

lmdadıııa koşmazsak eğer mahv· mukarrcr. 

Zulmün topu \'ar, güllesi var, kal'esi varsa, 

IIakkın da bükülmcz kolu. dönmez yüzü vardır, 

Göz yumma güneşten, nekadar nuru kararsa, 

Sönmez ebedi, her gecen·n gündüzü vardır. 

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol, 

Ey hak yaşa, ey se,•gili millet, yaşa ... varol! 

Vakt yle baban kimseye minnet m: ederdi? 

Yok, kalmadı haşa sana zillel pederinden. 

Dünyada şereftir, yaşalan milleti, fud·, 

Silkin. şu ıııezcllet tozu uçsun üzer'nden. 

Insan! ğı lıaıııal eden alçaklığı yık, ez, 

13:1Lıh yaşamak yerde 'lürüklenmeye değme7. 

llak 7lığ'ııı cm·a-ııı· gördük ... Bu mu kanun? 
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En gamlı sefaletiere düştük ... Bu mu devlet:· 
Devietse de, kanunsa da, artık yeter olsun, 
Artık yeter olsun bu den! zuluın - cehalet .. 

Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol. 
Ey hak, yıaşa , ey se\'gil; millet, yaşa ... varol! 

25 I Iaziran 1334 
Ş!!R I N ı\tAt\ASI: 

\ ' cır l: gımızın. bilgisizlik ve zulüm yüzünden çiğnemnesi art ık 
;-de:·. Müb:ırel<; vatanın ba ğrı sebepsiz yere doğrandı. Bugün 
\ <ıkının dcreline b!rlikte çare bulmalıyız . Can kardeşi, kan 
k<ırdcş ı , şan kardeşiyiz bi z. Tuttuğumuz yol millet yoludur, 
hak yoludu r. Ey hak yaşa, ey sevgi!! millet ya~a varol. .. Gel kar
(1 vş 111 an nen sana muhtaç. Ona koşmak, o bahtsızı kurtarmak, 
-c ııin ödevindir. Vatan karşınd<ı göğsü, bağrı açık, ülkün yatıyor 
!•ak,! .. Onsuz yaşamakkınsa beraber ölmek ehvendir. Hergü n 
<ı güze l sineyi yabancıl ar hançerliym, imdadına koşmazsak, 
\ okcdi lmcsi kararlaştırılmıştır. Zulmün topu var, güllesi var, 
k<ıl'c~i varsa. lıakk·n da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Nu
, u m·kadar karnrsa, güneşten korkm <ı, gözünü yum mu, bu nur 
lberle !'adar sönmez, her gecenin bir gündüzü vardır. Vaktiyle 
baban kimseye minnet eder miydi? Yok, haşa, sana babandan 
a! ç;ıkl : k miras kalmamıştı r . Dünyada milldi, ferdi yaşatan şeref
ı i r. S'lkin şıı a lç al<l ı L tozu üzerinden uçsun, ;nsan lı ğ ı yerde 
'üründürcn ;ı !ç!lklığ ı yık, ez. Billah y,aşanıak yerde sürün
ınege değmez. H a ks ı zl ı ğ ı n çı.:şitlilerini gördük. Kanun bu 
mudur:) En gamlı sefaletiere düştük:, devlet bu mudur? Dev
let:;P de, k;ın unsa da .art ık bunların varlığı yeter. artık bu 
z ııl üm w bilgisizlik yeter. Tuttuğumuz yol millet yo ludu r, hak 
yoludur. Ey hak yaşa, ey sevgili m!llct y;aşa, varol! 
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RÜCU 

Hay r, hay:r sana raci değ:l bu tel'inat 
bütün bu levın-i le · el lüın , bıı iptıka-yi hayat, 

l;ayal-i millet: taz.ıp eden, muhakkar eden, 
çanıurlayan nekadar levs varsa, hep birden 

Kucaklaınış, taŞ!mış bir mulıite a:tti. 

O metanet gecesindEn uzaktıay ı z ş ındi. 

Karıştı leyl-i musibet liyal-: nisyana, 
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Aı:ıld ;.!ÖZINinıiz br sah<ılı- rah;,ana. 

SE'ıı ı·y n:uiıit-i tfcl'd1iid. o kyt-: m<>nhusun 

Sen nle ııi:;bt'l~ yok. ~en '<'reilisin. ulusun. 

:\t s s yü7iiııdc. nl' zül bil-akis. sefa ve vekar, 

Dog.ın güne<;- gibi :--ai bir infilakın var. 

llfııkhı r ııı 1ıü:iin t•ıızarı ~<.'ııdt>. pür hayret. 

Bugün -en n mtdl ııiyyet. nıLha !cm, ı. saffet, 

Adak! ısteyen <ınız-ı hak niimununla. 

Bugün ~··niıı hıı r,ktıl n \<.'ya sııkumıııla 

Tal-.arrıır eyl'yl'Ck!ir, l.uzur-u istikbal 

Seı i•ı -l'liııııct-i fikrin demek. selamet-i hal! 
Gü d dii~üıı iyi lıis'~et, yan lma, aldanma, 

:\1.' \'ar,.,a dogrudadır, doğruluk şaşur s:ınma. 

Koş · tti!ıada. le'a l!ye. sa'ya. !<bale, 

Fakat ıınu1ıııa ki. yol in!izam-ı mişyl'tle 

Yakıııl:ı~ı r. kı,alır ... doğru at :ıdımları, 

dii~ün: hııgünkü ndırnlar lıaz riyor yarını! 

Sız ey vrdun.uzun an lı şan lı l iradı, 

S z. f'Y güzel va!anın hergüzide tvladı, 

C:.iz. ey güşada alınlar. güz'de \ icelan lar. 

Siz. t y \'Üreld' 'e ar~l"n ' ün· Idi insanlar! 

lçiımk ~ nıdi ıw ıı·.,ıcr, nasıl (<.'mcmniler, 

'\l m·~·eı. r .:o<;>uyor. bi lı-eniz. ne ,·ecd'aver 

\\l'al:. şi-ir'. sünu .. at-:. ruhu. laf~ siz n. 

Siziıı. :ll' nır;.a siz n. hepsi. Jwps'. hepsi :, izin. 

2 Temmuz 11~-1 

'> 1 ı H ı :\ ,\\ A ~ A S 1 : 

ı : :- htanbul şehri, ha) ır hayır, .,Sis" te y1azdığım nameler 
t'<ıin için degildir. Orada saydığım bütün kaderler, h.ayat şika

: l' f 1'-'ri, m! Iletin hayatına azap Yeren, milleti küçük düşüren. 
\< ~ııurl;ı~ an ne.l<ad.ar pislik varsa, bunların hepsini birden ku
l .:dayan, göğsünde taşıyan eski devre aittir. Şimdi o melanet 
~-'<'''"indE-n ıızaklayız. O ıııusibet gecesi .:ı rtık unutuldu, gece-
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!ere karışt . Gözlerimiz par!<ık bir sabaha açıldı. Ey yenilik 
çe\ :t''' jl O menlıus gecenin seninle hiçbir ilgisi yoktur. Sen 
;;ereilisin, ulusun, yüzünde ne sis var, ne küçüklük. Bunun 
aks:rıe sefa ve veıkar var. Senin doğuşun güneş kadar temizdir. 
Şimdi bütün dünyanın gözleri sana hayretle bakıyor. Bugün 
~enin uygarlıJ..ı, barış, temizlik, adatel isteyen, hakik1:1ti hay
lman se«inle, bugün senin yapacağın işler veya hareketsizli
ginle, gclecegin huzuru kar,:ırlaşacaktır. Senin fikrindeki doğ· 
ruiuk. bugünün doğru yolu demektir. Güzel düşün, iyi duy, ya
nılma, .ıldtı~ınıa, ne Yarsa hepsi doğrudadır, doğruluk şaşar 
s;ınm:ı, bilgiye, yüksülmeğe, çalışmaya. mutluluğa doğru koş. 
Fal\at gidece.ğin yol, ancak atacağırı düzgün adımlarla yakla
şır veya kı~:ı l :r. Adınılarını doğru at. Düşün: Bugün alacağın 
ııdıml<~r, yarını hazırlıyor. 

Ve siz ey ordumuzun şanlı erleri, siz. ey güzel vatanın seçil · 
m · ev l atları, siz ey alnı açık, seçkin vicdanlı arslan yürekli 
i:ısaııl<:r. Şimdi içimde size karşı ne duygular, nasıl dilekler, 
ııe neşeler coşuypr bilseniz. Insana hayraniıkı veren ne şarkı
J;-r coşuyor bilseniz. Bunların küçük VC)\a seçkin manası, şiiri, 
i!hanıı, ruhu, sözü sizin, içimde ne varsa hepsi sizindir. 
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FERDA 

Bugünün gençler;ne 

Ferda senin. sen·n bu teced'düd. bu :nk ı!Ap ... 

ller şey senin değil mi ki zaten? Sen ey şebap, 

Ey çehrey-i bchic-: ümit, işte mAkesin 

1\:ırşında: Bir semay-: scher, saf-u şan. drahşan, 

Aguş-u lerzedarı açık. bekliyor ... Şitap! 

Ey fecr·i hande zıad-i hayat. :şte herkesin 

Eıızar · sende. senk-i hayatın ümidisiıı, 

Aln nda bir sitarey-i nev. yok. b:r afitap. 

Afaka doğ. önünde şu mariy-i pürnihan 

sönsün müebbcden! 
Söıısün müebbrden o cehennem. sen:n bugün 
O zümrüt bakışlı. inci şetaretli kızcağız 

1\iındir bilir nı:s·n) \'alanın ... Şimdi saygıs:z 

Bir gö11 bu nazlı çehreye - allah esirgesin -
KE'nı b·r ııozarla hak~.ı tahammül eder misin) 



ıster nıi~ııı , şu ak sakalın pak ve muhteşem 

Pişaney-i vckarına, bir kirli el demem, 

ıı atta yab:ıncı b:r el uzansın? Şu makbl't i 

Razı olur musun, taşa lutsun şu serseri? 

Elbet hay r! O nıakber, o pişaney-i vakur 

Kutsi birer ın :sa l ·i vatandır. .. vatan, gayyur 

Insanların omuzlar üstünde yüksel'r. 

Gençler, bütün ümınid-i vatan şimdi !>:lde:dir: 

ı ler şey siz:n. vatan da s'zin, her şeref sizin! 

Lakin unutmayın ki. zaımın tünd ve mutınay-in 

Bir lıatvey-i s.ı mut De tak'p eder bizi. 

Qndcn koşan. fakat yine dikkatle her izi 

Tamike yol bulan bu yanılmaz muak'kibiıı 

Şermende-i ilabı kalırsak, yazıki Demin 

.. ı · rdl' senin" dedim. beni alkışlad n. hayır, 

B rşcy sen n değil. ~ana ferda vedi'ad r. 

ll crşt•y vedi'adır sana, ey genç, unutma kı. 

Senden de bir hesap arar atiy-i müşteki. 

Maz:ye ş'mdi sen bakıyorsun pür lşlibalı. 

Ali de senden ry liyecek böyle iştibalı. 

Her uzvu ı::irdabad-ı havayiele sarsılan 

B:r nesı;n oğlusun. bunu yad et zaman zaman 

Asrın. unutma. barikalar asr-ı feyzidir: 

Her yıld rımda bir gece, bil gölge dc:vr :tr. 

Bir ufk-u il.la açılır, yükselir hayat, 

Yükselmeyen düşı.r ya terakki, ya inhitatl 

Yük,clmeP. dokunınalı alnın, semalara. 

Doymaz beşcr dedikleri kuş ilılalaııa. 

Uğraş. didin, düşün, ara, bul, koş, atıl. bağ: r . 

Durmak zaman. geçti. çalışmak zamanıd ır. 



ŞIIRIN ;vıANASI: 

Ey gençlik, gelecek senindir. Zaten bu degişmeler, bu devr im, 
herşey senin değil midir? Ey gençlik ey, ümit cennetinin güzel 
yüzü, işte seni yansıtan karşında duruyor. Saf, parlak. bulut
suz. gülüş dolu, bir sabah gibi titriyor kucağın ı açmış, seni 
bekliyor, koş! .. 

Ey hayatın kahkahalar dolu sabahı gençlik, işte şimdi her
kesin gözü sendedir. Sen ki hayatın ümidisin, alnında yeni bir 
: !ldız parlıyor, hayır, b!r yıldız değil, bir güneş parlıyor. Sen 
L•fuklara doğ, önündeki mihnef. dolu bu geçmiş, ebediyen sön
siin. Bu karanlık cehennem ebediyen sönsün. Senin bugün 
cennet kadar güzel vatanın v.ar. Şu gördüğün zümrüt bakışlı, 
inci neşeli kızcağız kimdir, bilir m'sin? O senin vatanındır. 
Şimdi - allah saklas:n - saygısız bir göz, bu nazlı çehreye 
kötü bir b,:ıkışla baksa, dayıanabilir misin? Şu ak saktaBı ihti
y.arın, temiz, haşmetli, vekarlı alnına bir kirli el, hatta yabancı 
bir e! un;ı~a. cedlerinin şu mezarını bir ser~er • taşa tutsa, 
raıı o:ıır musun? Elebelle ki, hayır. O mezar, o vekarlı alın, va
taıı ı ıı kutsal bir örneğid!r. Vatan çal :şkan in . .:anların omuzları 
üstünde yükseh. 

Gençler, şimdi vataııın bütün ümidi sizdedir: Herşey sizin, 
Yatan da sizin, her şeref sizindir. Lakin unutmayın ki, zaman 
::.ert, ve güven verici sessiz bir adımla bizi izler, önde koşan, 
fakat yine dikkatle her izi derinleştirıneğe yol bulan bu yanıl
maz takipçinin (Yani zamanın) utandırıcı .azarlamalarına 
uğrarsak, yazık olur. Ey genç, az önce, .,Gelecek senin" dedim. 
Beni alkışladın. Hay,ır, bir şey senin değildir, gelecek s.ana 
emanettir. Herşey sana emanettir. Unutma ki, şikayetçi gele
cek yarın s enden de hesap sorar. 

Sen şimdi geçmişe şüphe ile bakıyorsun. Fakat gelecek 
te> senden böyk şüphe edecektir. Her uzvu ihtiyaç kasırgaları 
ile sars ılan bir neslin oğlusun, bunu zaman zaman hatırla ... 
Unutma ki, yaşadığın asır b:Jgi şimşekleri )'\aratan bir asırdır. 
Her şirnşe.kte bir gece, bir gölge devrilir, bir yükselme ufk,u 
a çılır, hayat yükselir, yükselmeyen düşer: hayatta y,a ilerleme 
) .:ı da gerileme vardır. Yükselmeli, alnın göklere değmeli, 
insan dedikleri kuş yükselrneğe doymaz. Uğraş, didin, düşün, 
a ra, bul, koş, 'atıl, bağır, durmak zamanı geçti, çalışmak zam,a
ıııdır. 

Tevfik Fikret, , Ittihat ve Terakki" hükümeti istibdad.a geç
tilden sonra Aşiyan:n.a çekilm;ş, susmuştu. Fakat ınemlekette 
h a ksızlığın, adaletsizliğin arttığını, bir zorba kliğin memleketi 
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k 1 , götürdüi'Tünü gördükten sonra, köşesinden çıkmış ,Rü· 
yı~ ış ... cevabı" (Çalgının cevabı) adlı şiirini yazmıştır. Bu 
~:v~~bın bazı parçnlar alıyoruz: 

ROBABIN CEVABI 

17 Ocak 1327 

_ Demlerdir. e) rübab-ı hazinim, guııudesin, 

Yılgın bir epkenıiychı üstünde hür ses:n 

• Yıllarca dalgaland•, bu kesfetli malıbesin 
Çatlak, s-ağır duvarları sayhaola inledi, 

B nlerle kalb o sayhay-ı b'dar: dinledi. 

Yıllarca susnıadııı. ve bağırd :n derin derin. 

Zıılmün gazup ayakları altında telierin 

Kopmak değil. çelik kesiErken. bugün n·çin 

- Bir okiarından ayrı düşen yay kadar-hazin 

Sam:ı. köşende tozlanıyorsun? bu ;nı:zar 

Bir \'akvey-i sükCın ise bilsin ... Bela, hasar, 

ada Yel. ye \'ah~el. aleş-i gilzet sümum-ıı yel. yeyl. • 

\'.cdana, fikre. hak~<~ teaddi... bütün bu sel 

Girdab·ı zehri, sarsar-ı kahrı ile bağrıyor, 

Bak, ağlıyor ,-atan yine, bak anne ağlıyor. 

- Bağr ın d'yor yatan, ac·yın, bin yı}an dişi 

,.Bağrımda sap lı. karhaların en murarrişi 

,Yorgun cigerlerimde, med·t öksürüklcrim. 

,1 Iümmalarımla ben yine slnemde beslerim, 

,Besler Ye saklarını sizi s:nemde biiütur. 

,Lakin biraz nefes bana, b ·r parçac k lıtı7tır!" 

Bir parçacık huzur-u nefes. en büyük kerem . . 
• I JeyJımı Işitmiyor gibisi n, ey rübabı gaııı, 

Afakı inleten bu nıukadde.; inilt'yi! 

Sen hakma çenk-i saıı'a tı, alıeng-i heyhey i 

1 lakkiıl rü'udu Je,·ıninc tercih edenlere, 

Suı hak· nasıl donup düşüyor nağmeler yere. 

Sen lıak: nasıl benizler uçuk. nazreler me!Cıl, 
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5tn b. ık Sitareler nas 1, amade-yi u!ul, 
'\t-n bak· -.u buzlu dalgaların g.ı,·r-ı şurnuna, 

Sen bak: :;;u k:tlenin tabakat-ı zilamına, 

Suı hak· nt• bünyeler boğuyor gul·i inhitat 

!Ir·p denilen üm''di tesciL zeka, s~:bat! 

Ht·p ~anıtu-raşe. saklı bu Yadi-i müzlimin 
1 kp lıatves'nde şüpheli b. r ha!re. bir kemin 

Htp ~arıılu-ra~r kaynaş ı yor. cani·. gölgeler, 

Bir maşer·i ciinun gibi. pür cuş u bihaberl 
llep ~ant-ura)<.'. gizL bir avazı ıııüslarip 

Yüksclrııd; ı:o.tı}or gibi. .. Ruhum bu naşekip 
haz: rıı~u duydu, ,.e ürperd: nagehan ... 

5ensiıı. ~en. ey rübabı hümuşum, bu haykıranı 

Biz duyın;ısak da sayhaların, ~usmuyor senin 

PürJrııg. uğ~!lduyor yine her ları ahenin. 
- llicraıı b trr m'. giryey-i hicran diner mi hiç!.. 

Bir l.ıhza önce neydi o fuyad-ı ıııu 1 ıleliç 

S ııdiıı .. uyuklııyor!" diye, güya doııuk, deni 
• bir k;ılb-i derbeder gib' !elin eden beni! 

s. d;ıı ha~ nıda zoru ~iln'lkflr inildeyen, 
'-. :n· .. \'a:an h;ırdb luyor, ağlıyor!" diyen 

St•rı-..in 'uran bu darbey .. ey ruh-u bi ~ükCın, 

Lerzeınlt• ~imdi ürperiyor. tilriyor mu~un? 

Sl'll zanıı ·dt•r ınb:n ki benim hep elemlerim 

lleylı:ıt! Ben ne\ıaibi eyyaını inieriıni 

rl·lırir t•drıı bu !elleri, ey ruh u ınünkes:r . 

.\fakı inleten o mukaddes iniltidir. 
,\\ilke~ lu~r :htisasa urukum, nihan, ayan: 

Ben ceri. güzide bir ümmidi aviayan 
Bir kurşunun safır-: feci'ile saro;ıJır. 

\"e!rctle inlerim; \'e <;e;;im zerd-ü ınuhlazır 

Bir çdırenin hutut-u hamuşunda titreşen 

[\·ca-ı bl·steler bu yarı k sernünşti ben 
Günlı·rlc iııh·r, ınlerim <ırlık. Tegallübün, 

,\..,iırııı' ıll'mir dudakları cehlin. taassubun 



,\\aı,rıı ye ıııüfle~is. canavar dişlerinde hep 

ı 11 ,anlığın asırlara mevdu Ye pür teap 

)l'hay-i ikt rabın ı dinler. yakn, uZJak 

ı k r ne\'!· a-yı elernde boğuk bir enin·i hak, 

Suzişli b r kilabe okur. inlerim ... Şebap 

1\guş asar karanlığa, ben inlerim harap 
Yatan 

tfrit·i h rs-ı gayzın, o her keyfi hak sayan, 

ller şek!: intikam: helal ad-eden. ,.Sözüm 

kanun" diyen tesaltun altında: ,.Oksüzüm. 

,.Bedbahtıııı. işte kimseciğin hayrı yok bana, 

,Ben bir zava l lıyım!.." diye pür şelı:kkayı büka 

lıılerken. artık inlememek. hem de en cesur, 

<'ll gür sesinı le iniernernek b:r günalı olur. 

SllRIPi MANASI: 

[y m1hzun çalgım, nice zamandır uy1uyorsun, senin her sesin 
) lgın bir sükCıtun ortasında yıllarca dalgalandı. Bu kasvetfi 
hapishanenin (Yani memleketin) çatlak, sağır d•;var l arı senin 
'e irıle inledi. Binlerle insı:ın o u~ andı rıcı feryat sr ;ini dinledi. 
'ı ıılarca su::; madın. bcıı; rdın, derin derin h::ığıruın . Zulmün 
gazapl ı ayakıları cıltında telierin kopmak şöyle dursun, çelik 
kcsi lirken, bugün niçin - okiarından ayrı düşen bir yay 
];adar - mahzun, sessiz köşende tozlanıyorsun? Bu bekleyiş. 
k·sa bir sükun devresi ise, artık yetişir. Bela, yık.ılış düşmanlık, 
'ah:;;et. a~çqklık ateşi, zehirli sesler, vicdana, f kre gerçeğe 
1 ücu m c!pvarn ediyor, bütün bu felaketler, zchirli, rüzgarl ı , kah
cd ci kasırgas:yle bağrıyor, bak ağlıypr vatan yine, bak 

;ııı·ırrniz <ıglıyor. 

\'atan. ac.yın b.3na, bin yılan dişi bağrıma saplanmışlır. 
'.ıı.-··Iarı:ı en müthişi yorgun ciğerlerimdedir, uzun öksürük
Lrını , hummalarım l a ben sizi göğsümde beslerim, la!<in bana 
l•r· z Pefes bir.az rahat Yerin. 

Bir parçacık huzur en büyük keremdir. Fakat yazıklar 
~ı'."t' ı. ey kederli çalgım, ufukları inleten bu kutsal - iniltiyi 
ı--ı tın i~ or g;bisin. Sen harp san,:ıt'ını, hey hey sedalarını, ger
l~!ıı lanetmelerine üstün tutanlara bakma. Seıı fervatların 

ııııp yere düşmesine. bak. Sen, şu uçuk hcnizlere. -kederli 
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gözlere bak. Sen bak, ) ıl d ızlar b.:ıtmak. üzre. Sen bu kitiderin 
karanlıkta k,a lanlara, bak. Bak yıkılış devi nice insanları 
l.ıoguyor. Bu yıkılış içinde hep o de\Ti len ümitlerimiz w tesel
lilerimizdir. 

Bu karanl ık. ovanın (toplumun) her kırafıııd<ı korku. H' 

her ad ı mında şüpheli bi r kuyu va rdı r , canlı gölge le r bu korku 
ile litrcşiyo r lar. Sanki akıl l ar ı nı k aybetm iş g ibi habe rsiz coşu
yorl.:ır. Her tarafta korl<u ve tit reme var. Sanki i stirah l ı bir 
ses yükselrnek is tiyor gibid ir! .. Ruhunı. bu malızun sesi duydu, 
ve birdenbire titrcdi. Ey gaml ı çalgını, bu Hayk.ran sensin. 
Biz senin sesini duymasak ta, sen;n iN\'adın durınuYor. her 
ı;elık teliıı fery,;ıdla uğu lduyor. - . 

Çalgının cevabı: 
1\, rıl ı k biter m;, <ıyr ılı k göz :-,·aşı diner mi hiç? Bir dak 

ka önct> o \ ül<seltli~·:iıı ~cı feı y,ıt ne-yel i' Güya donuk. a lçak, se·r
'.Ui J:)ir kal bı g bi ... U yuk luyor'' diye bana lanet okuyaıı ~eııdi • ı. 
P.'ş ucunda sitem dolu se.;;ler!e inildeyen senC:in. ,V::ltan harap 
t~luvor. agJı-..;or d.:-\ 1.'11 scndin. B·~na bu tokatı atan. ev sükün 
Lıulrn::ıyaıı' ruh, sen.din. Şimdi bu litre)ı'şiıııle. ürperiyor.' titriyoı· 
iı:usun:ı S-..n bu elcnıler!n' kendi elrmlerim olduğunu mu zannc
i.Ns:n? Ycız ıklar olsun --ana, ben de,·irlcrin l-;ederlerin; inle··i;:ı. 
[y krılmı~ ruh, tel lerimi titreten, ufukları inleten o kutsal 
;niltich (Ycıni insanların fery,ad ı ). Gizli, açık lıei feryad d'ını:ır 
!;.rını1 akseder· Ben yüksek. seçilmiş bir ümidi söndür~ıı hr 
kur::>U'lllil dehşet veren se~ıvlc sarldar, neiretle inlerim. Ve se=- irn, 
ı)lüm halinde olan bir in~arıın, uyuyan çelıresirıdeld ağr ları 
fı. sk'er, hu yanık h kayeyi bllı günlere~. • urm;ıdaıı inlerim. 

ZorbalıQ"ın, kahr n demir dudakları. t;:;ıs-;ubuıı \ ırtıcı cana
u:- (:işleriiide hep, insan l ıgın yüz yıllar boyu -devam eden 
yorgun 5il<ayetlerini chı l cr , yakın veya uzaldcııı ge len her 
demı: ~c:'!e hak arayan, acıklı bir lıitap duyar inlcrim. Genç
lik, karanlıga doğru gider, ben harap olıır inleriın. 

\'at ;ın. 
H:r'i ve nefret ifı etinin , o her ke\ fi kt>ndine hak san n. her 

:--eldi p:ır.ı kazanma) ı helfıl gören - kanun sözüyle lier türlü 
zorbalı~~ı yapan lar kar-;-ısırcli, ,Ben öksüzünı, muı.suzunı. kim
sec'ğin bana lıayrı y~)k. ben bir zm·allıyım'' diye şikayetıi göz 
: ;.ı:;;lar : y!:ı ağl;ırken, artı'; inlememek, hem ele en cesur. en gür 
'esimk iniernernek b:r gi!ııah olur. Benim ruhum hu ümitsiz 
ru~ıun il\'.nıııı c~uytlu ',, - ansızın ürperdi. Ey, uyuya ı ı ç<ılg-ı hu 
ıı; ı vk,ıran ~ensin, biz sen'ıı 'esini duvma~ .ıl; da onun her celi i, 
teı'i susnıuyor, uğulduyor. · · 

(Fikret:rı bu ;ız:ırlanı·ılar ı n;ı ~' ,•igı... : ;-u CC\' <ıbı Yeri~. or) 
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- Ayrılıl< biter mi, cıyıılık gözynşı diner mi h!ç? 
Bir saniye önce başını ucundaki o tilrek feryadın neydi? 

Beni ,uyukluyor" diye donuk, alçrık, serseri bir k,alp gibi lanet
liyen senclin. Başımda sitemle ,Vatan hgrap oluyor, ağl ıyor" 
(~iye inildeyen seııd n. E.J' süktııı bilmeyen ruh, bana bu loJ.-r:ıclı 
\·uran sensin. Tellerimdeki l'trcşrncden şimdi korkuyor, ürperi
yor mu<>un? Sen ıannedcr misin U, benim elemlerim kendi 
;-ıemlerimdir. Heyhat! Ben zaımıııın kötülüklerini in lerim. Ey 
lüiskün ruh, bu telleri titrekn . gölderi inleten o kutsal inil
lidir. Damarlarıma gizli veya açık her tilrcyiş 8kseder. Bazen 
ko rkusuz hir kurşunun, seçilmiş hir ümidi aviayan korkunç 
ı.: l ık l arıyle sarsılır, nefrelle inlerim ve sesim, ölüm hal~nde bir 
:ıısa nııı çchresindeki uyuyan hatlarındaki istırap l arı besteler, 
,·e bu acıldı a l ın yazısını berı günlNce iıı l er, inlerirn artı!;. 
!~t ibdadın zulmi.in demir rludakları, bilgisiz l iğin, taas"ubıırı. 
Bu canavarın sar'alı, yırtıcı, clişler~ndc hep insanlığın asırlanı 
eın:ınet edilmiş yorgun \'C ıst ı rı:ıp 1 ı şik[ıyelini dinler, yakından 
Yey,:ı uzaktan gelen her kederli sesle, hak isteyen boğuk bir 
feryacl duyarım. Acıl;,lı bir kit alw okur, inlerim. Gençlik karan
lı&::ı (gericiliğe) kucak aç:ır, ben in'erim, harap olurum. 

Vı:ıt<ın hırs \'C nefret iiritiıı i n her keyfi kendine h.:ık sayan, 
Jıer şekil soygunculuğu helal gören, sözüm ona ,kanun" diyen 
r"ncercnin :ıltırıda: Vatan, ,.ökc.üziinı. bedbalıtım, işte kimse
c;ğin ban:ı hay rı yok .. ben hir t:a \'.:ı llıyım'· diye hıçkırıklarh 
ng- larken, nrtık iıılemenı cl ,, lwııı de en ç,•sur, en gür sesinı le 
ciinl0nıek gi.inah olur. 

Fii<ret 1908 deyri nıiııckn bekled igi gel;şmeyi görmeyince 
,.Riibabın ce\·abı"nda bclirltiiii gibi tekrar k.öşes:ndeıı çıktı ve 
ktı Yvetli 7ii rleriylc devri tcnk!cle b.:ışladı. Ittihal Ye Terakki 
Parli!' i /\bdülh anıit ikticl ;ırını vıktıktr'ııı sonra ekonom;k du
ıumda bir düzelme yapın<,mıştı~ ı\ \itli burjuva yetiştirmek 
hrı h :ınesiyle, bütün kazanç k;ı pıların ! soyguııcu l :ıril açmıştı. 
Her mevki, para ilc satın;ılırırırı bir :- pekulasyon malı ha line 
g-elmiş! i. Bir tar.gfta halk, ;ıç lı!-, w sefaJet içinde kıvranırken, 
ıiıcyancla büyük zenginler ];ir ; e\'1< ve sefilh('lt hayat ı yaşıyor
l~: rdı. Bu sıralarda hükünıd Trablusgarp harb ini bahane ~de· 
rck ,Meclisi mebusan"ı L\\[ lh' t mrclisirıi ) kapatmak kararı 
\ erm işti. FikJ"et bu d tınını k;ı r::;ısıııc!:ı duyduğu isyanları ,95 e 
dokru,, ,Han-ı yağma'· şiir!eriylt' bel irtti . Fikel Jv\illet Mec
lısinin kapatılmasını IR78 de Sııltan Hamidin meclisi kapat
ması, hürriyeti boğm.:ısı ol:ıyıııa henzetmiş ve bu duygulada 
.. 95 e dogru" şiiri.1i yazmıştır 
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95 e DOGRU 

Bir devr-i şeamet: Yine siğnend: yeminlE>r, 
Çiğnendi, yazık. millelin üm:d-i bülendil 

.,Kanun" diye topraklara sürtündü cebinler, 
Beyhude figanlar. y:ne bC'yhude eninieri 

Ey b:.r dem-i rüya gibi geçrriş kara günler, 
Bir Jahza edin, seyr; cahiminizi tekrar. 

Dönsün b'ze mazi, o derin cehre-yi muğber, 

Heyh-at! 33 yı l, 33 y ı l bütün ekdar ... 
1 leyhat... Ne bir ders, ne bir f'kr-i mukarrerl 

Hala tarafiyet, hasa.biyet, nesebiyet, 
Hala ,.Bu senind·r, bu ben im" kısmct: cari. 

Hala gazap altında hakikatle hamiyeL 
1 iep dünkü terennüm, saydan, saygıdan ari , 

Son nağmesiı yalnız: Yaşasın sevg:li mille! 
.\\.llet yaşamaz, hakka tahassürle solurkep, 

Sus< un diye v icdanına yumruklar . inerse, 
,\\illet yaşamaz, meclis: miistahkar olurken 

Iğfal ile. tehdit ile titrer ve sinerse, 
.'v\ illet yaşıamaz m'aşE>r-: millet boğulurken! 

Kanun diyoruz: Nerde o ınesçudi muhayyel? 
Dü,;.man diyoruz, nerde bu? Hariçte m·, b'z mi? 
Hürriyeliın'z ,·aı. ı i :yr,ruL, şanlı mü!.ıecccl, 

Düşman bize kanun mu. ya hükümetimiz m:' 

Bir hamlede biz bunla rı kahrettik en evvel. 
Ey millete bir s:lle olan darbe-i münker! 

Ey hürmet-i kanunu tepen 'adme-i b:da!! 
.\1 ill iyeiL kanunu mukaddes tan ıyan her 
V rdan seni la netle. nl l'ZPlletle eder yıad ... 
Düşman sana-nıeyyaı i tahakküm-<'ğ . len ser. 

Kopsun seni - bir hıık !ıiyc - a lkışiayan eller! 

$1 1Rll'\ ı\1..\ !\ASI: 

!'~ir uygunsuzl uk dE'vri başladı. Hürriyet adına edi len yeminler 
~ine çiğnendi. Yazık, milletin yüksek ümidi yine yok oldu. Once 
l-.anun adına. alın l ::ır top rakl.1ra sürti.indü. Şimdi kanun diy0 
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kanun diy~. kanun tepelendi. Yine boşuna feryatlar, boşuna 
ınlemeler. Ey bir d.:-ıkik,a lık bir rüya gibi geçmiş kara günler. 
Bu c.ehenncm gibi olan akı:;.ımızı bir lahzacık olsun bir daha 
lekrarlayın. Geçmiş, c karanlık, gücenmiş göz bir daha bıze 
baksın! Yazık, kederle dolıı 33 yıl geçirıiik. Bu istibdad dev
ı inden ne bir dNs aldık, ne de ~ar arlı bir fikir ortaya koydıtk. 
Hala taraf tutmak, hısım akrabayı kayırmak, soysopculuk, ,Bu 
senindir, bu b~ııimdir" k.::ıvgası yürürlüktedir. Harniyetle ger
\Ck hala zaı:m ıerin ayağı altında, hep dünkü sayıdan, saygıdan 
.ızak teraneler devam ediyor. Fakat bu teranelerin son nağmesi 
,Yaşasın sevgi! ~ millet"dir. Miliet h.:ık1;ına hasretle solurken, 
:-ussun diye vicdanına tokatlar inerse, millet yaşamaz. Meclisi 
lıakaretle kapatılırken, insanlar aldatılırken ve korku ile titrer 
ve sinerse, millet y1aşamaz. Millet topluluğu baskı altında boğu
lursa m!llet yaşamaz. 

Kanun diyoruz o hayal edilen secde nerdedir? Düşman 
<.!iyoruz, nerde bu, dışda mi, yoksa biz miyiz? Bize düşman 
olan kanun mu, yoksa hürriyetimiz midir? Biz bir atılışta 
ılkönce bunları yok ettik. Ey millete vurulan, herşeyi inka:
eden tokat. Ey kanun saygısını tepen, merhametsiz vuruş: Mil
liyeti, kanunu kutsal tanıy,an her vicdan, seni lanetle, alçak
l:kla ana r. Zalimin baskısı altında eğilen baş (dalkavuklar) 
ı,opsun , zulmü bir hak diye alkışlay,an eller kopsun. 

IlAN-I YAGMA 

Bu sofracık ki-efendiler, ilt.kama nJL:ııtıız·r 

Huzurunuıda titrlyor-şu milletin hayatıdır. 

Şu milletin ki-mus~arip , şu millet:n ki muhtazır! 

Fakat Sdhın ı;ek ıınıcyin, yeyin, yulun hapır ha!Jır. .. 

Yeyin. efendiler, yeyin, bu han-: işt:ha sizin, 

Doyunca. t;k:-,,rınca. •;atlayıncaya kadar yeyinl 

Pek aç~ınız, efend'ler, bu çehreniıden bellidir. 

Yeyin, yemezseniz bugün, yarın ka l ır mı, kim bilir 

Şu han-ı n:am, bakın kudumunuzla müftehir! 

Bu hakkıdır gazanııın, evet, o hak ta elde bir, 

Yeyin, efendiler. yeyin bu han- ı iştiha sizin. 

Doyunca, tıksırıııca, çatlayıncaya kadar yt'y'n! 
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Bütün, bu nazlı beylerin. ne yarsa ortalıkta say: 
ı lastp, ııeı,ep. şerei. şatai. oyun. düğün. konak saray~ 
Bütün ~zin. eiendiler konak. saray. gelin, alay 
Bütiııı ::,ızin bt:lün ~i uı hazır hıız.r. kolay kolay .. 

Yeyiıı, dendiler yeyin bu han-ı iştiha sizin. 
dovıııwa. 1ık,ır.ıııca. ça~layıııcaya kadar yevinl 

Verir zayallı memleket. verir ne varsa: mal:ni. 

vücudunu. hayatını. ümid:ni. hayalini. 
bütün ferag-ı ha lin i. olanca şevk-i halini, 

ycy·n. yutun. düşünmcy:n haramını, lıelalini, 

Ycyin. eft'ndikr, yeyin bu han-ı iştilıa siz'n. 
doyunca. tık<ırınca. çatlayıncaya kadar yeyin! 

Bı.: hcı.-ına . .ııı gelir sonu. kapıştır·n g'der av:ık! 

Yarın balv:ır-;ıııız söner bugün çatırdayan ocak! 
Bugünkü ıııide 1 l r ka\':. bugünki çorba lar sıcak, 

al ış!. rı n tık ı~ t ı rı n. kapı ş kap ış, çanak çanak ... 
y;·~ in. efendiler. yeyin.\ bu han-ı pürııcya sizin, 
d··~u . ıcd, tık-ırırıca. çıll:ıvıııcaya k11dar yeyiıı. 

ŞIIRIN MANASI: 

Ffcndiler, yemek üzre oııunuze kurulan bu sofracık sızi beldi
~ or. Bu sofracık ki, millelin hayat ıdır. Bu, ı~tırap içinde kl\·
ranaıı. ölüm halinele olan milletin hayatı. Fakat hiç çekinme
) in, yeyin, hapır hapır y,utun. Yeyin efendiler, bu pek iştiha 
nrici sofra siz:ndir, doyunca, tıksırınca, çatlayıncay.a kadar 
~eyin. Yüzünüzden belli efendiler, çok açsın ız, yeyin, eğer 
q·mez!'eniz. kim b!lir belki yarına kalmaz. Size bu nimetleri 
\<ren sofracık. sizin gelmeniile övüni.iyor. Bu ~aptığınız gaza
ıı n (Devrimin) hakkıdır, o hak elde bir. Ortalık,ta ne varsa, 
emek. akrabalık .. soyluluk. :;;ueL oyun, düğün, konak, sar.:ıy. 
r1f' \':lrs<ı hepsi bu nazlı beylerind!r ( Tepedeki sınıfın). Konak, 
saray, gelin. alay hep sizin. hepsi ~izin için lı.azırlanmıştır, 
kolay kolay y1eyin efendiler, bu pek iştiha verici sofra sizin 
için kuruldu. Zavallı millet nesi varsa. malını, vücudunu, 1-ı.::ı
yatını. ümidini. hayıalini, kendi yiyemediği ekmeğini, bütün 
reşcsini, hepsini size Yerir. Ilemen ye)·in, haranı mıdır. helal 
ıoııdır, hiç rliişünmeyin. 
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Bu harmanın bir gün sonu gelir. Gider ayı::ık kapıştırın. 
Yarın bakarsınız, bu çatırdayıan ocak (Iktidar mevkii) söner. 
Bugünkü mideleriniz kuvvellidir, çorbalar sıcaktır, atıştırın, 
l ! kıştırın, kapış kapış, çanak çanak yeyin efendiler. Yeyin, bu 
PCşeli sofra sizin, doyunc,::ı, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yeyjn. 

Tarih-i kadim ( .Köhne tarih) ş!iri Fik.retin ideolojisini, fel
-.cfesini, ta r ihi göriişünü belirten bir şiirdir. Bu şiir edebiyat 
alanında gericilcrle ilerider arasında büyük kavgalara sebep 
olmuştur. 

TARIH·I KADIM 
(l(öhne Tar;h) 

Be~erin köhne srrgiizcştinden 

s:ze efsaneler terennüm eden. 

Bizf:'·aba·i bi Yiicuduınuzun. 

Ceff·i mazide bir siyah ve uzun 

Gece leşkil eden hayatından 

l\:'nn:ler ihlira cdip·avu(an, 

Bize ,.En doğru. en güzel örnek!" 

Diye, evvel zamanı göstererek, 

Gelecek günlerin geçen geceden 

Farkı yok, hükmü yok, zehabı veren. 

Ve cebininde altı bin yıllık 

Buruşuklarla şüpheler karışık: 

Sesi maz:ye, yani rüyaya, 

Pay: ati denen lıeyulaya 

Sürünen heykcli kad:t ... onu gah 

durdurup manzarıında, pürikrah, 

Sorarım eski hatıratından ... 

O bir filozof, biraz sırtlan. 

Ve hülün gılzetiyle bir hortlak, 

Leyl·i n'syan-ı kabri yoklayaııak, 

,'.\ulılenik, paslı bir telakaUa 

Bana başlar birer birer n.akle: 

Hep felaket, l'lem yığınları. 

,\1ütevali şuun·u edvan: 
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, '\e zaman geÇSL' bir he!! be-i şan 

,.Oaııııa rclıgüzara lıun efşan 

.. B:r bulut :;aye bar olur, mutlak 

,.Ba~ta. l'n başla kanlı bir bayrak, 

,.Qııu bir kanlı taç eder takip. 
,.Sonra huııin vesait-i tahrip: 

.. Mızrak. ya}'. kılıç. topuz. balta. 

,,\\aııcınık. top, sapan. iüfek. __ arada 

.. Kani am'rleriyle cünd-ü vega, 

,Sonra artık alay, alay üsera ... 
,.,\\utlaka bir muzaffer. on mağlup, 

.. Çiğneyen haklı, çiğnenen mayup! 
,.Kahra alkış, gurura secde. kerem, 

,ZJi. zilletle daim:ı tev'cm 

.,Dogruluk dild,· yok, dudaklarda! 

,Hayır ayaklarda, şer kucaklardal" 

Bir hakikat: hak:kat-i z:ııcir, 

Bir beHlgat: belagal·i şimşir! 

Ilak kav nin demek, şeri rindir. 

En celi hikmd: ezmeyen ezili r. 
Her şeref yapma. her -:aadet piç, 

Her şeyin :plidası, ahırı h:çt 

Dın }chil islt?r, asuman kurban, 

Her zaman. her tarafla kan. kan. kan! 

Söyler. in ler. say klar, elhasıl 

Beşerin anlatır, ne yolda, nasıl? 
Bu sekamctl: ömrü sürdüğünü. 

Görürüm. kanların köpürdüğünü, 

O kadid 'n, o dişsiz ağzında. 

Se:.inin kaar-ı ihtiıarında 

öyle muvahhi;- bir inikas-ı enin 

1:;-'tir. öyle tilrer:m, ki ıemin 

-~n rını lerztg:r·i nefrindir! ... 

!ndir, ey malışer-i cidal, ind:r 

p, rde!(>r sat.ne-i fccaatine 

Sönsün artık bu aleşin fitnel ... 



ıı,•t, :.en, ey k<:did-i nanahaalı 

Ycti):r çizd ğiıı lıutut-u s'yalı. 

Isteriz biz <;abah obun. 

g<·n·h:~ naim:ne hayr ol~un! 
Kim~ ıı. ry gölge, sen ki mest-ii harap 
Edi)orsu ı zatama dogru ~itap'! 

1\aıılı bir şeyle oynamış gib.sin. 
Belli. Jıeııı nev:-min mulıarribisin! .. 

1\alıramanlık: esası kan. vahşe t, 

Bddt•h:r ç ğne. ordular mahvel. 
1\c,. kopar. kır. sürükle. ez. yak, y.k. 
:\e .. Aman" bil. ne ,.ı\'ı" işit. ne .. Yaıı~ .. . 

Cjeçt:!!in yer ölüm. elem dolsun. 

:\e ,·kinden e~er, ne ot. "" y~uıı, 
Sön~un evler. sürünsün a.lelcr. 
Kalma:-. n hırpalanmadık bir yer. 

I ler ocak benzes:n mezar t.ı~ına 

damlar insin yelimierin başına ... 
Bu n~ \".cdangüdaz şenia. ne ar? ! . 

Yert• gt·ç satwt nle ey serdar! 
I kr zafl'r bir , ara be, b'r metfcn. 

Ey cihangir. utarı şu mağbereden? 

0l'Hil. ey köhnt taht-ı i•tiklal! 
z.r kahr.nda inleyor ensal. 
Parçalaıı, ey ş·keste fer-i ildil! 

Şu yıgınlarla ihtiyac-ı stfil. 
1 kp scıı n işte. hep .-cnin cstrin. 
Gü,ya,.·ııdan yapılma 'ncilerin. 

Görst·n artık nasıl yosunlanmış! 

Siıc mazı. ne hi<le aldı:nm ş' ! . 

I3il«en, t'Y kargalar. ki akil-: hun. 
1 !(•r karanlık ~iz'nledir me~hun . 

1 ı!,r,• ;-.rtık ye:tr ıaha~kümüııüz , 

'ı .. ~.ını~ pt·k güzel tagallübsüz. 
c.,, i tar • ı l!der himaye gidin. 
(ın·r l. eııı raz dır hayad'diıı . 



\', o ıııııtnıu rc-i l ebalıidt> 

brıguluıı.. i~ıe en güzel ıııiijdl'. 

Bu ta-anur du}ıur-ıı aı,yeye. 

l~lc lıiirr yel-i hakikiye: 

:\l· rııuhar'p. ııe tıar-u i-lila 

1\:t• ll-sal lul. nP :-~ı llaııal. nt• ~ika . 

ı:-.:t· !:':J.;awt. lll: z ı ıiııı-ii istibclacl: 

l kıı ht•ııinı , ~l'll de :<en, ne r a!ı, ıw bad!" 

U zaıııaıı l'Y kad id ııa l ına lı :ıkiır 

Ş'ındi .. Cuık. i .• tilal. uhul, esfar" 

ıı :yP ~a~d!klarııi J..;ılır n1t'ç'ıııl. 

h n-r ucuhe. ya hikayey-i gııl . 

Y rlılır C)' kilah-ı köhne yarın 

\h·if· n-i fiJ.;r olan >.;ıhifeler n. 

llurııı k . nıdeıı fakat iiıııirlecil:liın" 

Bu ıziııı inkılıib-ı '•ılkalı kim, 

1 J aııgı k ll\ 1 l'l taa lı hiil l ylryt'ı.:l•k?. , . 

Salıib - i kiiiııa l ! . . 

- En•t, gerc;ek 

Sahilı-i J.;iiimıl olan cebHut. 

O :l•karrüb ~iken 1 kay-· "anıul, 

P iakal ;ı.,Jı hep bu kavgalarııı! ... 

Simeli bir : andl'. ~' nıdi bir lıafakan, 

) md deıı~elli bir gi~ey\h oları 

.\l üll'laıinı, tcvelvülalı ilt 

r rı ı i yuı ktıblll'y-i tehi söyle, 

Söyle. S~.·rı her sedaya ıııakt·s~iıı 

Şu tıey;ı lı ay içinde hangi sr:;:ıı 

,\ k, '· i< vkindr il ilafermul 

olaıı-~:yvahı kibr yaya su'ut 

t•dt'hilıniş? Ve söyle hangi dua 

ıniblel·ap olmuş? .. _ Ey ilahi slına! 

St ni aba-ı d n ol,lnlardan 

cl nl('d:nı: .,Bişebi'1 ve b nok->ıırı, 

1 Jan -u kayyum ve J.;adır ı ıııüllt•al. 

Baı;ıt ulrı:-k, '<ı' ib-ü l am al, 



1\ a :ı r n· ıııiin le kim. ali m. lı<."ir. 

Zah·r-ii batın w suni-ii haşir, 

.\\ü-tt>m('ndaııe ~ahib-: na5ır. 

Zalı her yı>rde hazır-u nazır .. " 

Diye ya~feyliyorlar. en parlak 

S iatıtı ,.La ~erih lelı"keıı bak: 

Şu batahlıkta kaç şerlkin var? 

I lt>p'-i kay yum-u k ad r-u miitt:ıl. 

lll·p<n n ,Laşuike leh" sıfatı. 

1 kp inin emri. nehyi. ~allanalı. 

I lt'psiniıı b:r s p'hr-i il!';amı, 

lıt>p .'n:ıı mihri. mahı. f·cram:. 

1 lqı,inin hir Jıafay-ı mescudıı 

ı ltpsiniıı bir behişl·i me\ -udu, 

I lt>psinin b.r \'Ücudu. b'r ademi, 

I I ep inin b r ııebi-i muhteremi, 

lkpsinin ceıındinde huriler. 

ı lersin ·n lanw-. cahinıi be::>c'r. 

llt>psi lıalkıııdan :st yor makhıır, 

Iki büklüm bir ink yad- sabur ... 

Bt::ı. k' heı>'iııden iştibah ederim 

K nw sor<>.ıın d:Yor ki: ,Yok lıaberim! ... " 

Kim bilir bdki heps: vehmiyat, 

1\inı h:l r, belki heps: doğru da. ben 

Bilıaber kendi seh\'·Ü hi.;simden. 

\'a~ı yok h'lnıt>k isler:nı. yoku \'ar 

1--tbalı ... l~te tö~ıııetinı! .. :\c zarar. 

Şüphe. bir nura doğru koşmaklır! .. -

Jlakk'ı lt>n,·ir, ukul için kahtır. 

K m bil'r belki b:r adem mevcut, 

B<'lki ugba da \ar. fakat bu Yiicut 

~uıı'u olmakla sani-i eberlin 

;\ey; ol~un esir' bin derd n? 

:\e içüıı yoktan eyleyip icat 

\'mm·k ancak zeyaJı islidaP!I! 

K ın hiJ:r. lıt>lki asi dır toprak. 



Onu !ıir ıııiislarip çamur yapmak 
K". llll'>amalı kanla, yaşta dolu 

hangi hain tesadüfün işi bu. 
IJuııu bir J·al k irt.kap etmez, 

llalk eden. malıv eder, harap etmez! 

l";otl· en zorlu hasm n. ey hallak' 
s~ni karşımda eylencn il.nak 

13izl' vaktiyle zelır-i gayıından 

\\ıd i~in cüradır. odur bu yılan. 

B Ilcek-in bu hasmı elbet sen. 
Şüphe ... en zalim. en ka\·i düşman. 

Bize cıı muğfilane las~itin. 

Y .ılıut en gaf"lane taglit:n 
O bugün-hüt'a. ş~ytaııct. iğva

Sr·ı mülkünden eyliyor icla. 

l lflüynr mabedinde ım·~alin. 

!\ır yor elleriyle lıeykel"ni. 

\'l' bütün kudretiııle sen mdluç 
Çökiiyorsuıı ... Ne intı;daııı ı büruç. 
:--:e sava k, ne bir l;übub-u jivan 

:\e cehennemlerinde br galiyan. 
~e nazarlar habiri makminin. 

~e kulaklarda bir tanin-i haz:n!.. 
1\opsa bir zerre cim•-i bilkatten 

Duyulur bir tazallüm olsun, sen 
Göçüyarsun da arş-u fuş·n ıe, 

Yok tab atta bir inilıı bile! ... 
Bilakis her taraita ,.1\alıkaha''lar ... 

1\"zl"' yalnız ri~a w lıuınk ağlar! 



Ş 1 ı R 1 ~' ,\\ AN J\ S ı : 

lnsanl ı gın köhne macerasından bize efsaneler anLatan, bize 
cetlerimizin, geçmişin boşluğunda bir siyah ve uzun gece teş
kil eden hay,atından n!nniler yaratıp, bizi avutan tarih bize en 
doğru. en güzel örnek; diye geçmiş zamanı göstererek, gelecek 
günlerin. geçmiş günlerden ay,rılığı olmadığı kanısını veren ve 
alnında 6 b:n ) ıllık buruştıklarl:•, şüpheler taşıyan, başı geç
mişe, yani rüyayıa, ayağı gelecek denen lıayale sürüneo kuru 
lieykel 1 (_;ani tarih). Bazen onu önünde durdurur, iğrenerek es-
1-..i hatıralarını sorarım . O b'r filozof, bir sırtlan ve çirkinl;ğe 

bir hortlak gibi mezarların unutulmuş karanlıgını yoklayarak, 
boğunuk. p::ı~lı bir dille bana devirlerin içinde geçen olayları 
birer birer ankıtmaya başlar. Söyledikleri hep felaket, elem 
yığınlarıdır. 

(Fikretin tarihi görüşü aşağıdaki mısralarda belirtilmiştir:) 
,Ne zaman şanlı bir ordu geçse, yolu her zaman kan saçan 

bir bulut örter. ,v\utlaka başta, en başta kanli bir bayırak geçer. 
Onu kı:ınlı bir taç izler. Ondan sonra kanlı harp araçları geçer: 
Mızral.;, ~ay, kılıç, topuz, balta, mancınık, t0p, sapan, tüfek ... 
Bunlar arasında kaatil komutanlarıyle h:ırp erieri geçer, btın
d~t sonra alay alay esirler geçeı-, Harpte, mutlaka bir y.enen, 
10 yenilen vardır. Çiğneyene haklı derler, çiğneoeni ayıplarlar. 
lnsanlıgı y.okeden alkışlanır, kuvvetliye secde edilir, z.ayıflık 
her zaman alçaklıkla eş tutulur. Doğruluk gönüllerde değil, 
dudaklardadır. Iyilik ayaklarda, kötülük kucaklardadır." 

Fikret tarihin bu olaylarını saydıktan sonra t::ırihi şöyle 
yorumlar: 

Zincirin varlığı en büyLik gerçektir. Kamçının kullandığı 
dil, en açık dildir. Ancak kötüler hakkın kuvvetiide oldu~unu 
söylerler. Onlara göre en açık hikmet, ezmeyen ezilir sözüdür. 
Tarihte her şeref yapmadır, her mutluluk piçtir. Herşeyin başı, 
sonu bir hiçtir. Din şehit ister, gök kurban ister, her zaman, 
her tarafta kan. lşte bu say1dığım yığınlar\a muhtaç hep senin 
eserindir. Göz yaşından yapılmış incilerindir. Sefalet görsen 
artık nasıl yosunlaşmıştır. Geçmiştekiler size nasıl ne duygu 
ile aldanmış?! bilsem. Ey kan içen kargalar (zalimler). Her 
karanlığın sizinle dolu olduğunu bilseniz. Fikre hükmetıneniz 
artık yelcr. Istibdatsız pek güzel yaşanır. Sizi tarih korur, 
tarihe gidin. Gece, haydutların yol arkadışıdır. Siz o derin 
kuyuda boğulun. rşte bu, gelecek ç.ağlara en güzel müjdedir. 
Işte gerçek hürriyet te budur. O zaman ne harp, ne de harp 
istilaJar! kalır. Ne başkasına saldırmak, ne saltan,at, ne soy-
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aunculuk kalır. Ne şikaııet, ne zulüm, ne istibdad kalır: ,Ben 
benın, sense s~nsin, ne allah, ne de kul." O zoaman ey facialarla 
dolu tarih şimdi harp, ihtilal, antlaşma, sefer diye saydıklarını 
lıiç kimse bilmez. Bunlar geçmişe ait birer ucube veya dev 
hikayesi olarak kalır. Eyı köhne kitap (tarih) yarın fikre mezar 
olan sayfaların yırtılır. Fakat bunu kimden bekleyelim? Bu 
lıüyük devrimi kim yapacaktır? Bunu gerçekliştirmeyi hangi 
l\li\'Vet üzerine alac.Llktır? 

- I(ainatın sahibi (yani allah) yapacaktır, diyorlar. 
Evet, doğru, kainata sahip olan o zorba. O yanıma yaklaş

n~ıyan ,susan yüz ... Ama, bu kavgaların asıl sebebi hep odur. 
ş:mdi bir gülüş, şimdi bir hıçkırık, az sonra dehşetli bir 

!i·r)rat olan. dalga lanan velvelelerle inieye-n boş boş kubbel Söy
le, söyle her seda sana akseder. Şu gürültü, patırdı içinde 
hangi sesin aksi, senin üstünde olan allahın kulağına erişe
bilmiş? Ve söyle kulların:n hangi duası kabul edilmiş? Ey gök
lerin allahı, seni din adamlarından dinledim. Seni şöy,le anla 
iıyıorlar: ,Noksansızdır. Benzeri yoktur, insana hayat verir, en 
yüksek kudrete sahiptir. I nsanın rızkını o verir, isteklerini yerine 
getirir, kahreder, intikam alır. Her şey1den haberi olur, herkesin 
içinden geçeni ve dışında olanı görür, işitir. Zatı her yerde 
hazır ve nazırdır." diye anlatıyorlar. En parlak sıf.atın: , H iç
b!r ortağı ypktur." Amma, bak şu bataklıkta kaç ortağın var
dır? Hepsi yüksek iktidara sahiptirler ve kahredicidirler. 
Hepsinin sıfatı ,Ortağı yok" tur. Hepsi emreder, yasak eder, 
s<ıltanat sürer, hepsinin bir ilham perisi, hepsinin bir güneşi, 
;ıyi, yıldızları vardır. Hepsinin gizli bir seccadesi, hepsinin 
Yaadettigi bir cenneti vardır (peyg;amberler, sultanlar, kıral
lar. cihangirler) Hepsinin bir vareden, yokeden, hepsinin say
gıdeğer b;r peygamberi, hepsinin cennetinde melaikler vardır. 
Fakat hepsinin ezdiği insandır. Hepsi kalırettikleri insandan 
iki büklüm, sab:rlı bir kölelik istiyor. 

Belki bunların hepsinden şüphe ederim, k,ime sorsam, ,Ha
berim yok!" diyor. I(im bi lir, belki bunların hepsi verimlerdir. 
Belki aldanmak hay.:ıtta jhtiyacıdır. I(im bilir belki hepsi doğru 
da. ben kendi d uyıgumdaki yanlışlıktan habersizim. Belki varı 
~ok, yoku var bilmek istiyorum. 

Şüphe! ... Işte ben!m suçum budur. Ne zararı var. Şüphe 
bir aydınlığa doğru k.oşmaktır. Gerçeği aydınlatmak, akıl sa 
hip lerinin hakkıdır. I(im bilir belki bir yokluk vardır, belki ahı
; et te vardır, fakat insı:ın bu büyük, ebedi sanatkarın (allahın) 
e~eri ise, ne diye bin türlü derdin esiri olsun? 1 .. Yoktan var 
t>dip sonra yine y~'Ok neden? I(inı bilir, belki insan topraktan 
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yaratılmıştır, fakat onu, hücreleri kanla, yaşla dolu, istirap 
çeken bir çamur yapmak, hangi hain teradüfün işidir? Bir 
yaratıcı buna tenezzü l etmez. Yaradan yıokedebilir, fakat harap 
etmez. Işte ey yaratıc ı , en zorlu düşmanın (şüphe) seni kar
şımda boğuyor. Bize eskiden, kin dolu zehirinden verdiğin 
damladır bu ... O yılan budur. Bu düşmanı elbett~ ki sen bile
ceksin. ,Şüphe" En zalim, en kuvvetli düşman budur. Bizi 
aldatarak, bize müsallat ettiğin, yıahut bilmeyerek bize kat
tığın zehir: - hiyle, şeytanlık, aldatmak - işte bunlar bugün 
seni tahtından indhiyorlar, mabedindeki meşa leyi üflüyor, 
heytkelini elleriyle kırıyorl ar. Ve sen bütün kudretinle felce 
uğramış gibi çöküyorsun ... Fakat ne yıldızLar devriliyor, ne 
yıldırımlar yık.ılıypr, ne bir yıkılış rüzgarı esiyor. Ne de cehen
nemlerinde bir isyan kaynaşması var. Herşey yerinde duruyor. 
Senin mateminden kimsenin haberi yıok, Kulaklarda hüzünlü 
bir tıntın sesi bile yok. Ya radılıştan küçük bir zerre kopsa, 
bir şikayet olsun işitilir. Sen gök boşl uğun l a beraber göçüyor
sun d,a, tabiatte bir initti bile yok. Bunun aksine her taraftan 
kahkaha sesleri duyuluyor. Yalana yalnız riyakarlar ve ahmak
lar ağlar. 

T A R 1 1 1 - t K A D l M E E K. 

Fikretin ,T.arih-i kadim" şiiri, tarihi ve varlığı görüşü, softa
larla din adamlarıyle, ideolojik, felsefi bir kavgaya sebep 
oldu. Fikretın yaratıcı bir kuvveti, allahı inkar etmesi, idealist. 
mistik felsefeye inanan l arı, Fikrete karşı harekete geçirdi. Şair 
.Mehmet Akif Fikretin felsefe görüşlerine, ilmi bir dille değil, 
küfür dili~~ıe cevap verdi. Fikreti şöylece suçl andırdı: 

,.Şimdi allaha ~över, sonra biraz bol para ver. 

I liç ul;ınnıaz, protestanlara zangoçluk eder. 

(Safahat, sayfa 53) 

Fikret soitalara, ı\\ehmet Akife cevap olarak ,Tarih-i kadim'·e 
bir zeyl (ek) yazdı: 

BIR CEVAP 

Buyuruluyor k': 

,.Şimdi allaha söver, sonra biraz bol para ver, 

1 Fç utanmaz. protestanlara zangoçluk eder·• 



Ben utanmam, yuzum ak, alnım açık, 

Sen u~an. yaptığın işten, be alık, 

Değil allaha, fakat doğruttı ya 
Sana sövmek, hoş olurdu azıcık, 

Edebim mani olur yoksa ben:m. 
Sövt'mem, gelmez elimden kabalık. 

* * * 
Ben ki, Beş on kuruşun tercih:nden 

Protestanlara zangoçluk eden, 
Şairim z:rver-i kürsi-i yakin 

Şa'<r-i müçtehid-i din-i müb:n, 
! lazret-i molla s rata edebi 

Iht.ramımla-ve gayet çelebi 
Serfürularla·derim: Zangoçluk 

Lütf-u tavsHine şayan olduk! 
Ulkiıı aldanma sakın ü~tadım, 
lkn de bir parça mü\·elıh:t-zad·ın. 

Bıına aıılatma. o rana dini, 
Bil ~im ben de senin bild'ğini. 
m.udum ben de kitab-i gaybı. 

D;rıtedim ben de itab-ı gaybı. 

Ben de sizler gib: cami cami 
Dolaşıp. halika oldum raki. 

- Şevk-: cennetle hayalim meşgul, 

Yüreğim havf-· cehennemle melill -
Ben de tırmandım ulu Tubaya 

Ben de çıktın mele·i alaya, 
Ben de aşıktım ezan nağmes:ne, 

Bir koşardım ki, o allah sesine! 
Ben de tesbilı-i dua, savm-u saliH, 

Hepsini heps:ni yaptım, heyhat! 
Çünkü telkinlere aldanm·ştım, 

Kandığ.n şeylere hep kannııştım, 

R'lnwdcn. görmeden iman ettim, 



~d<nıi dirııme kurban elt:m, 
se,·dinı allahı da. peygamberi de, 

O alay kaldı hugün hep geride. 

"\n la<iırıı çünkü hakikat başka 
Başka yoldan \'ar lırmış hakka. 

Snyd .ğı m harika lar, mucizeler, 
B.rer e f~un-u zekiidır ki, beşer 

l:f -la\'akkui aç ı yor sırlarını , 

,\\ fıcizat e!ıli unutmuş yarın . 
. \\uklil-ü ınuğfel o lsa, Musa. 

1\öhııt· bir kizb-i mutalsımd r ac.a. 
Beşerin böyle delilletleri var: 

Pulunu kend' yapar, kendi bapar? ... 
Ara. git diğerini. gez kilbes)ni. 

Dinle tekb 'ri. işi l çan şesini, 

Göreceksin ki bütün boşluktur, 

l'nıduğım . beklediğ; ıı şey yoktur. 
Düzıne al l ahı gib şeytan ı, 

Buda-ı. eiırenıeıı i. yC'zdan ı, 

Topunun hal'ki bir: \'ehm -i ct•biıı. 

Gölgeler. gölgeler ... onlarda der:n 
Bir kar.ınlık sezerek çe\'f.ldim, 
.\cı bir darbe yed m, devr:ldim, 

S'mdi bikayd-1 cenan-ı neyran 
Süzer:m fitreti hayran hayran. 

Ben ne miibut. ne ıııfıbit bi lirim, 
1\t>nd'ııı' b !kale abit bil.rin. 
Gökte binlerce me~acit görürüm, 

Onda ,·icdanıını silcil görürüm, 
Bu ~ücul işte beni m taalım, 

Bu ibadelle geçer siifi!ım. 

Bu 'badeit€' falıGrü liurrem. 

Bt.>n heni bir kayadan farkelmeır. 

Bir minik kuşla bir·z !apmakla. 

Ben de lehlil eder·ın. i<hak ta. 

Dogruluk. !ıuh'::ı -u \'l'fa. ıııalı,·.~:yei, 



Merhamet, hayr-ü hanı·yel, nısfe!, 

Sonra bir şAire Zangoç dcnıenıek. .. 
Işle Yicdanınıa buııl<ır ınahrek. 

Dü~ünüp işiemek ayin'nıdir. 

Yaşamak din: buıim dinimdir. 
ı\\Cım'nim. \·a:-1 ga imanını \'ar. 

Her kanal bir melek eyler ikrar. 

Enbiyadan ya~ar nı müslagııi. 

Br örümcek götürür hakka ben'. 

Kitabını salın -ı tabia! k·ıabı, 

Bendedir lıayr ilc şer esbabı. 
\'arırını böylece der-i ınelkadedek. 

Bas-u ugbaya nıelı.ıl ç-ö :- nırın pek. 
Taşır ın kalb-i şegaf pt>ymada. 

Beşeııiıı aşk:ııı. alamını da. 
D n-: !~ak bence bugün. din -i lı:ı\'a[ 

seö"" ne dersin buna? Hey ,\\olla SıraP 

(Kayalar, 14 Kasım 1908) 

$ 1 ı R ı :\ ,\\ A 1'\ A S I : 

Ren ki, üç beş kuruş ıçın, protestanlar:ı ıangoçluk eden 
şaırıııı, ,Sırat-ı mustakim·· dergis inin mollası büyük din 
şai'ri bana zangoçluk siiatını lütfen layik gördüler. Bunu, 
naz'k ~.:ıygılarımla, çelebice, önlerinde eğilerek bildiririm. 
fakat üstadım, sakın ald:ırrmı, ben de senin gibi bir zaman 
ı.ıllaha, bir parç.acık in<ındım. Bana o güzel diııi anlalma. 
Senin bildiklerini ben de bi li rim. ·Yokluk kitabını ben de oku
t!um. Yokluktan gelen az;ırlama sesini ben de din!edirn. Ben 
de sizler gibi cami cam! do!aştım, allaha ibadet ettim. Haya
lim cennet aşkıyla meşguldu, yüreğim cehennem korkusuyle 
kederliydi. Ben de cennetleh.i Tuba ağacına tırnıandım. Ben 
de yüksek katiara çıktım. Ben de ezan ses ine aşıktım. O allah 
sesine öyle heyecanla koşardım ki!. . Ben de tesbih çeker, 
oruç tutar, salat getirirdim. Hepsini, hepsini yaptım. Fakat 
lıeyhat, lelkinlere a ld anmışt:nı. Bilmeden, görmeden inanmış, 
nefesimi dinimc kurban elıııi5tinı. Şimdi gerçeğin başka oldu
ğunu, hakikale başka yold:ın \·<ırılacagını anladım. Senin sa\'-
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c!;ğın yük~ek şeyler, mCıcizeler birer ıeka efsundur ki bugün 
ınsan bunların sırlarını durmadan hirer birer çözüyor. ,\\ucize 
sahipleri, yarını unutmuşlar. 

Senin kandığın şeylere ben de kanmıştım. O ır:ı ldatan, ve 
cıldanmış olan lsa, ve Musan:n tılsımlı asası, eski ve tılsımlı 
bır ~alandır. Insan böyle yanlış yollara sapr:ır, putunu kendi 
) apar, sonra ona kendi tapar' Git kiliseyi gez, kabeye yüz sür, 
tckbiri dinle, çan sesini duy, göreceksin ki, hepsi boştur, 
L•mduğun, beklerliğin şe)1 yoktur. Albh gibi şeytanı da, Budası. 
Ehremeni. Yezdanı da düznıedir, Bunların hepsini yaratan al
çak bir korkudur. önümde gö!geler, gölgeler gördüm. Onlarda 
clerin bir karanlık sezdim ve gwi döndüm. Acı bir tokat yedim. 
cı eY ri l cl i m. 

Şimdi cennete de Allaha da ilgisiz, bbiati hayran hayran 
süzüyorum. Ben artık ne tapılacak ilah, ne de tapan kul tanı· 
rını. Varlığa ibadet ederim. Gö~.te binlerce yııldız görür, onla
rın karşısında seeele ederim. Işte bu eğilme benim ibadetinıdir. 
Sa;ıtlerinı bu ibadette geyer. Bu ibaclette gurur ve neşe ile 
kendimi bir kayadan farksız görürüm. Minicik bir kuşla tabiate 
tapmakda biriz. Ben de tabi:ıtin ilahisin: okurum, ishak, kuşu 
da. \'iC(I<ınını ı harekete getiren şey, doğruluk, dosta vefa gös· 
termek, alçak gönüllülük, merhamet, hayır işlemek, insaf ve 
bundan lxışka, bir şaire zar.goç denıemektir. Düşündükten 
sonra iş yapmak ay:inimdir. Yaşama!<, dini, benim dinimdir. 
,\iüın;nim. varlığa imanını Yar. Her kuşun kanadı bir mela:ke
ııin kanadıdır. Peıygambcre ihtiy~ıç duymac!an yaşarım. Bir 
i.irüınl'ck bile beni hakikata götürür. Kitabını, tab:at kitabıdır. 
iyiliğin ve kötülüğün sebepler; bendedir. Ben :nançlarla mezara 
kadıır giderim. Kıyamet gününde ölülerin d:rileceğine hiç inan
mam. Aşk dolu kalbirnde insanların sevg!sini de, kendilerini de 
taşırırn. Bence bugün hak elini, hayat dinidir. Ey Molla Sırat 
sen buna ne dersin? 

Fikretin felsefi görü<;;lerin· belirten en önemli bir şiiri de 
,.Hal!ıkun Amentüsü"dür. 

I I A L L' 1\ U ;\ J\ M E N T O S O 

Bir kudret-i kul'liye Yar. ulvi Ye nıüncz'zeh, 

Kutsi \'e mualla, oııa vicdanla inandım. 
Toprak vatan nı. ne\·-: he~ r ınilh .. !'m .. insan, 
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Insan olur ancak bunu iz'anla, inaııdım. 

Şeytaıı da b'ziz, cin de, ne şeytan, ne melek \'a r, 

Dünya dönecek cennete insa nla, inandım. 
l'i lrelte tekanıül ezel d.r, bu kemale 
Tevrat ile, inci) :Je, kuranla inandım. 

Ebnay-i beşer birb:rinin kardeş· ... hülya! 

Olsun, ben o Jıülyaya da bin canla inandım. 
lıı,aıı di yeıımcz. hu teseli'ye içimden 

- B.r an için ecdad mı nisyanla inandım. 

Kan şiddeti, ş·ddet kanı besler bu muadat 

Kan ateşidir. sönmeyecek kanla, inaııd m. 

Elbet şu mezar öm~ünü bir başr-ı ziyah:z 
Tak.p edecektir, buna imanla inand ı ın. 

Aklın, o büyük sahirin :cazı önünde 

Balı! geçecek yerlere, lıusranla, inandım. 
Zu lmet ~önecek, pari. yacak hakk - ı d rahşan, 

Birden bire bir labiş-: bürkanla i ııandım. 

Kollar ve boyunlar çözül.üp. bağlanacak hep 

Yuınruklar, o zincir-i !· uruşan la, ' nandım. 

B'rgün yapacak fen şu siyah toprağı altın. 

llerşey olacak kudret-i irfanla. . . in·andıın 

:ŞI I RI~ MANAS I : 

-
Yüksek, kutsal, temiz, genel bir kuvvet, bir tabiat kudreti var. 
Ben bu kudrete bütün vicdanımla inandım. Toprak vatanım, 
bütün insanlar milletirrıdir. Ancak bunu .anladığı zaman, insa
nın, insan olacağına. inandırrı, Şeytan da biziz, cin de. Ne şey
tan, ne melek var. Insanın dün)ıayı cennete çeYireceğine 
inandım. 

Yarad : lışta olgnulaşma, gelişme ezeldenberi vardır. Bu 
olgunluğa tevrat ile, inci! ile, kuraola inandım. Insanlar, 
birbirinin kardeşi. .. Bu bir hülyad: r. Olsun, ben o hülyay.a da 
bin canla inandım. Insan eti y1enmez, bu teseliiye içim
den - bir dakika için cetlerimi unutarak - inandım. 
Kan şiddeti, şiddet kanı besler, bu düşmanlıklar kan dökme ate
şidir, bu ateş kanla sönmiyecekdir. Elbette ki, bu mezar öm
rünü bir gün aydınlık saçan h'r devir koval[tyacaktır. Buna 
imanla inandım . 
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Aklın o, büyüley,ici, büyük kuvvetin önünde, eski inançlar 
birgün yıkılarak yere geçecektir; buna h.asret çekerek inandım. 
Karanlık sönecek, bir gün göz kamaştırıcı gerçek parlıy.,acak
tır. Buna, birdenbire içimde parlayan bir inançLa inandım. 
Bugün esaret boyunduruğu altında bağlı olan kollar, boyunlar 
çözülecek, zulüm yumruklarının o coşkun hürriyet z1.nciri ile 
bağlanacağına inandım. Bir gün fen, bu siyah toprağı altın 
) apacaktır. Herşey bilgi kuvvetiyle gelişecektir, inandı m, 

HILALJ AHMER 

Fikretin insaniyetçi görüşünü ve harp düşmanlığını belirten 
bazı şiirlerden ,Hilali Ahmer" ve ,Harb-i Mukaddes" şiirleri 
büy·ük bir önem taşımaktadır. 

Fikret B~<ılkan harbi sıralarında hükümetin kurduğu ,HiUili 
Ahmer" cemiyeti münasebetiyle bu şiiri büyük bir toplulukta 
okunmak üzre ylazmıştır. 

IIILALI AHMER 

(Kız!! Ay) 

Habil ilt> Kabil, :ki kardeş ... b:ze tarih 

Kardeşliği bir sahne-i hunriz ile telvih 
Etmekle ve enzara o timsal-i mühib'n 
Bir hande-i lanet gibi müveh'hiş, gazap ak:n 
B"inlerce tecellisini sermektedir. Insan 

Masum-u milfıp, masum-u nadim, vatanındıın, 

Ulvi vatan.ndan bu cidelgah-ı sefile . 
B:r ka!ır-ı müebbetle ve bir nefy-i ebetle 
Takrip edilirken, ona bir sayhay-ı gaybi 

,Yüksel!" dem'ş, ondan gelecek nesi-i garibi 
llem zillele, hem gayrete mahkum eden, alçak 
Bir hılkal-i yükselıneğe tahrik ile yormak, 

Yormak ve yaşatmak dileyen hakim-i kah-har 
Isyan na b:r kanlı ceza eylenıiş ihzar: 

- Eviad-ı beşer mah\·ederek mahvolacaktır 
Her lahıa bu vadiy-i bela kan dolacaktır 

EviAd-i beşer, işle şu alılut-yi ezdat: 
lblis-ü melek, akl-i cünun, şefkal-u bidııt. 
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<iaywı. ~arazııı cümles; magbun-u zebunu. 

!lı p biııbiriniıı dü~ınanı. can t~nc·i huııu. 

llt•p tefrika t'lt ı kler:. b'çtikleri hep kin. 
Gt-çtildt•:i yı rh.•rdeki iz. bir halt · ı hun n. 

cjı~bet \e rır.ı ~üderini'l tab-ı nikalıı. 

lü rdrş kan sagarlarının köhne şarabı. 

Olılürmt• zoit r. yıkma şen•L nehb·Ü t.eder şan. 

Marur adı buğz-u silemin adlü ihsaıı. 

llak, hir czelf ııatıra. mahkıJm-u leseyyüp, 

1\aııuıı. ~u yumulınuş koca el müşl-ü tagallüb. 
1 ıı~;ı nl·;ı r. ~cvmck. korumak ş .in. ııcımak ayb. 

Bir neb-i akur. elde kılıç. hAk: m-i la re) b: 
Ba~lar bütün efrahtey-i kayd-u mübAiat. . . 

. \\akduru bu zaten. kara toprakta sürünmek. 
Toprak ona her ~ey: ona mr~kt•n, ona medfcn. 

EJ..ınrk. ~u. h;ıyat. onda bütün ft•y;>:·Ü nasibiıı. 

l.iıkın !'l'ıt o lı rsıııla ... $Cil ey ravıay-ı gaybın 

Matrul şt•b · aludu. o fıırsınla hayal• 

Zl'lırl'lıııl'dt••iıı keııd:ne. lıırsın sedarnatı 

Enıanını :-arsup yk lıyor. artık elinden. 

;\rtık ayağından \·e başından \'e dilinden 
Kan scrpiliyor. kan yJğıyor. kan coşuyor kan! 

Baı haline gaf'l. şu kız 1 k:tıey· i hüsrav 
<;t·ı -~n . senin ara~ ~-i kalırın ~u mezarlar! 
Bal\ şernı ile hir kerrL: şu karşındaki manzar 

B r ınareke. b'r maktel-i cını;üs. o yatan şey, 

Bak. bak şu ıııülevvez, şu soğuk ceyfe ... o bir bey 

Bi~ zabit, otuz yıld13 açılm ş koca bir gül 
Bir aile evladı. bir ümm'd-i vatan ... gül, 

St•n gül, ve ferahlaıı. ve öğün. işte zakrler. 
Şarılar. saçıl.r. veh·elelei ... Lakin o mağber. 

Saınıt taşın altındaki. ondan ne haber var? ... 
lleyhal! YaL klar sana. ey tıynet-i hunhar! 

'\drtt scıı :n eh a'ı-ı fedndtıı! o kandan. 
Kandan. yaradan. giryeden. e\·<'a ı figandan 

me~hii olan eh·ah-ı nuheset. o ganı evza 



Elvalı-ı cehennem ... Yine rabbın acımış 1'3. 
Zülırabe-yi tcl-:nine bir demay-ı rahmet 
Mczcetmiş, onun zade-i mes-udu şu heyet. 

1 !eyet ki, hilal i yle, cemaliyle sema vi, 

Kutsiyet-i amal-ü efali-yle semavii 

1 lürmel sana. ey - t~s 1 yel-i acze mÜYekkil 
Düşmüşlere munis \'e şifapaş uzanan el! 

I lürınct sana, ey kanları s:ınay-i beşerden 

Rikkatle, metanetle s:len şefkat-i zibenl 

1 lürmel sana, ey nah:n-i zelırin - i vega yi 
Asrın c :ğerinden sökecek pencerey-i mulıyil 

Ilürmet şana. ey gur're-yi gar~ay- ı gül efşan, 

Hürmet sana, hürmet sana ... 
Lilkin seni vicdan 

1 !ep kaniara balmış ve kızarmış görecekse, 
Insanda bu c:nayet daha pek çok sürecekse, 

Insanlığa cidden bu tehaluf, bu muadat 
Makdur ise, insan buna mahkum ise ... heyhatı 

ŞIIRIN MANASI: 

Habil ile l(abil iki kardeş. Tariiı ise kardeşliği kanlı bir sahne 
ile çizmeldedir. Birbirini öldüren iki kardeşin o korkunç örneği
ni, o korkunç sahneyıi gözlere, laneW bir gülüş gibi göstermede, 
bu sahnenin gazap saçan binlerle şeklini serll}ektedir. Insan ma
sum ve günahkar, veya gunahına pişman, vatanımdan, kutsal 
vatanından bu sefil harp meydanına ebedi bir ıstırapla, ve ebe
ciiyen sürülürken, vatanından uzaklaştırılırken, ona yokluktan 
gelen bir ses ,Yüksel" demiş. Ondan gelecek garip nesli hem 
~ lçaklığa, hem çalışmaya mahkum eden, alçak bir yıaradılışı 
yiikselmeğe sevk ile yormak, ve y~aşatmak isteyen, kahredici 
l ı akim, fenalıklara isyan edene kanlı bir ceza hazırlamış: - ln
::.<ınlar mahvederek, mahvolacaklardır, her saniye bu bela 
O\ ası kanla dolacaktır. 

1 nsan evlatları, işte bu zıtların karışmasından meydana 
gtlen yaratıklar, kimi şeytan, kimi melek, kimi deli, kimi 
cıkıllı, kimi şefkatlı, kimi merhametsiz. Hepsi kinin., garazın 
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elinde ezilmiş, hepsi birbirlerinin kanına susamış, can düş
manları. Bunların ektikleri hep ayrılık, biçtikleri hep kindir. 
Geçtikleri yerlerde bıraktıkları iz, bir kan çizgisidir. Dedikodu 
ve riyakarlık yüzlerini örten maskedir. Kardeş kanı kadeh
lerinden köhne şarabıdır. öldürmek zafer, yıkmak şeref, soy-

- gunla yoketmek bir şandır. Kin ve sitemin meşhur adı: adalet 
ve ihsandır. 

Hak, ezele mahsus bir hatıra. Unutulmaya mahkum. Kanun, 
;·u yumulmuş koca el, ezmek için yumulmuş bir yumruktur. 
Insanları sevmek, korumak bir leke, acımak ayıptır. Kudurmuş 
bir insan el inde kılıç, sorumluluğu olmayan bir hakimdir. Bu 
ıorbanın k;ırşısında bütün başlar korku ile eğilmiştir. Eşitlik 
yalnız ayak altında kalanlardadır. Ayak altında kalmak, 
kara toprakta sürünrnek onun kaderidir. Toprak onun için her 
şeydir: .\1\esken, mezar, ekmek, su, hayat hep topraktadır. 
Insanın bütün kısmeti, bereketi bu topraktadır. 

Lakin sen ey kalıredici hakimi .. Sen, ey cennetteki bah
çeden kovulan karanlık dolu yüz sen o hırsınla hayatı ken
dine zehretmektesin. Hırsın yumrukları bağırsaklarını sarsıp 
parçalıyor. Artık elinden, artık ayağından, başından ve dilin
den kan serpiliyor, kan yağıyor, kan coşuyor, kan. 

Ey kendini bilmez! Haline bak. Bu kanlar içinde yüzen 
ezilmiş kitle senin eserin. Şu mezarlar senin kahrının yanıt
hğı süsler ... Bir defacık olsun yüzün kızararak bak: şu kar
şındaki manzara bir harp meydanıdır. Yürekleri parçalıyan 
bir ölüm yatağıdır. Hele şu yerde yatana bak. Şu kirli, soğu
muş, çarnurianmış insan, bir bey, bir subay, otuz yaşında 
:.ıçılmış koca bir gül, bir aile evladı, vatanın bir ümididir. 

Sen gül, gül ve ferahlan; işte o gün zaferler, şanlar vetve
leler saçarsın. Lakin o sessiz taşın altında küskün yatandan, 
ondan ne haber var? Yazıklar olsun Yazıkiar sana ey, kanlı ya
ratık! ... Senin yarattığın facialardaFI nefreti ... Senin yarattı
ğın hep kan, yara, göz )~aşı, sızı ve feryatla' dolu şu pis levha
lar, o yüreklere keder veren cehennem levhalarıdır. Yine rabbm 
acımış ta bu mel'un zehrine, bir damla merhamet katmış .. Onurr 
mutlu evi adı işte bu h~·e.t. (Hilali Ahmer Cemiyeti) 

Bu heyet ki, hilaliyle, yüzüyle kutsaldır. Çalışmalarındakf 
kutsal emellerle yüksektir. Ey acizlere teselli vermekle ödevli, 
ciüşmüşlcre uzanan yıımuşak ve derman verici el! Sana saygı!... 
Ey insaniann yüzünden kanları merhametle, metanetle silen 
ben'nin şefkatli eli! ... Sana saygı! ... Ey harbin zehirli okunu 
yi.iz yılların ciğerinden sökecek olan kurtarıcı eli . . Sana 
saygı! ... Sana binlerce saxgı! ... Lakin seni vicdan (insan) 
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hep kaniara batmış Ye k;zarmış görecekse, insanda (toplumda) 
bu cinayetler daha çok sürecekse, bu düşmanlıklar, zıcldiyetler 
insanlığın kaderi ise, insan buna mahküm ise ... Yazıklar olsun. 

H A H B - i ,\\ U K A D D E. S 

r kret harbe karşı duyduğu düşmanlığı ,Tarih-i Kadim" ,Hi
lfıli Ahmer'' şiirinde belirttiği gibi, memleketi birinci dünya 
harbine sürüldeıneğe çalışanlara karşı duyduğu nefreti de 
,Cehad-ı .\\ukacldes" ş:irinde daha kuvvetli dile getirmiştir. 
Birinci di.iıwa harbinin arifesinde iktidarda bulunan ,ıttihat 
ve Terakk:·: hükümeti, Kayser Alınanyası ile işbirliği yaparak 
memleketi harbe sokına kararı almış, bütün müslümanları 
içine alan bir harp b:rliği kurmak istemişti. Bu sebeple ,Ceha
cl-ı .\\ukacldes·' (Kutsal harp) ilan etmişti. Şair :\!\ehmet Akii, 
lttihatçıların , müslümanlara yaptığı bu çağrı karşısında, 
Türkiyeyi harbe girmeye teşvik eden tir şiir yazmıştı: 

Balkanlardak yangın daha kül bağlamarn şkeıı. 

a :r ba<;-ka cehennem ç kl\·e~sin bu ne erken!.. 

U kin bu Cl'! en nem onu yıldırdı mı? Asla! 

Alaya scğ rlüp duruyor, namını ila. 

Fikret. Balkan harbinden perişan çıkan Türkiyenin, bir 
clünya harbine girmesine karşı idi. Bu yüzden Mehmet Akifin 
halkı harbe teşvik eden bu ş'iri karşısında coşmuş, harp düş
mantığını. ,Cehadı ,\\ukaddes'· adlı şu şi'riyle dile getir
mişti: 

ll AR tl-İ Ml' KA D D E S 

E) h~ık diyerek hakkı yıkan zümrey-i b'nad 

A~t k yetişir, kalb -i bcşer etmede feryat. 

ldbar-ı e!eın kapladı her laney: ş'mdi. 

Yıllarca zaman rarb-i mukaddE-s diyerekten 

Heınc'nsiııi em·a-i şl'naalle geberten 

Erbab-ı cid.:l! Belki c hanın mcdenisi 

Zaııııelıneyiniz, lıcpsi de akvaın-ı denisi. 

Ey zümre-i serdar-ı m·ıeı. s'zlere lanet! 

Tcnıdid ne say'ettiğiniz bar-ı felaket 

Yüz binleri. m'lyonları kalbetmede hi\ke. 
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Düny;ıyı hugiiıı hJrp den ' leıı desl-l lwlakı: 

Te!>lim eden alçaklann ecdadına lanl'l! 

Bog:.un bütün a!ıiad nı matmure-i zillet! 
Ey din' siyanet dizerek i erzı> yanın lar. 

,\ z grldi. en·t. ~ank' o balkanlardaki kanlar. 

Tcş\ ik l d niz ~i md. cehennem için artık. 

J\ll,ıh Ic peygamberinin emrini niltık 

Ayat-u ,•hadis ile m:ıyon ları lıarbc, 

l(alh'cyll') in z herkesi bir kanlı türabe ... 

ll aksız ytre ıııaln·oldu. e\'e!, bunca ~t·hidan, 

Evlatları çıplak 'e susuz kaldı perişan. 

<'t·nnrltc imiş hep babalar, bekll yedursun. 
Oksüzleri- g rdab-ı sefaletle kudursun. 

Cl·nıwtte degil. laşts: ya 1çın kayalard.:ı 

,\\.ıl.\ oldu bütün, d pdiri kurtlar yed : karda ... 

Cennrtte değil, parçalamıs naş nı iller .. 

Kormuş. çü~ümüş. her biri. bir parça sürükler. 
Ceıı ıı ctk dcgil laşe:; i, moskof ovasında, 

E-zası bütün akhaba, karta! yuvasında. 

Cennette dcgil. hayyeler:n midelcrinde, 
J'arzcyle hi ~ağdır. yine. elbet siperinde, 

Her an ölümün pençe kahhiir na hazır. 

Karıdır \'c f'gand r ona el\'ah-ı mcnazır. 

Yiil;~clnırde t er yanda boğuk. giryl'li b' r s\'s. 

\t>freller edl'r duymaya vicdan-ı mukadde'. 
ller y;ında ~oğuk bir ölü, bir gö,·de, ya bir 1-.ol. 
Isyan ile yol bunda d' yor, cennde b'r yol 

Koşluk artık. her taraf alude-i zulınd. 

\'ah~l'l lc bulunmaz dediler gü l~en i cennl'l ... 
Yüksirnede her dernde bu feryad-ı hakikat. 

Duyurnıamak ister gib:, lakin daha bin kat 

Bır \' ddct-i burkiın ile haykırmada toplar, 
Clüya boğulan se.-,lere hak kahkaba yollar. 

Co~tukça co;ar nıareke-i levs-ü ada\·et 

Yıığd kça yağ'ar üstüne tıifan-ı ~eanıct. 

EnsaJ.; h~·~t>r dcınbedem dlikçe lah:ırrüp, 

Ta k;ılbiıll' top. beynine sat ur-u laga llüp. 



rliııh·r<'t' kılıç. homha. tüfek. süngü ve mıırak . 

Pür\'(·h·elt• lıir hamle-i valı~et ile lıoğmak. 

()ldiirmek iç.n hepsi de birden afılırlar, 

ı\1fıy- ı hr~ı·r p:ırçalanır. göklt>re fırlar. 

1\:ınl:ır s:ı ~v lır. serp:lir rtrafa hmikler, 
lıöklt·rch• uçan kcllelerin eliileri ı;öylt?r, 

TJr),rr. k:ırar ı r. nefret ı>drr şOlc-i t'nzar. 

1 ll'r yrrdı• sı('ak. kırm ızı scylabclcr ağlar. 

\''rclaııları s:ırsar o bin sayhay ı dgan 

Ah·~gı•clc - i nlışrti ikad için el'an 

rlir tunç horıı haykırmada. piirhiddct uzakta 
Tl'hdit ılt• ,.Ol serı de". diyor .. Kalma bucaktalw 

.\\lbıım hı,>..şt·ri n kanları dtikçt' lebahhür 

Vahşikr alır görse eğer ders-i tehayyür. 
mn kt·rrt' wrir ı:rörse hu hengameyi \'ahşe l 

\.an • lt•n• dPiı~rt \'C zebarıilcre nt>frı•t. 

M:ı h\'olsa da nı' J yonla beşer, lakin o yerdt 

/.:ıı ııwlııw ii l uı. iıılı:'yt•n lıt'Jl ıniin•kı•lllrdc 

Yalnız hıı kiiçiik saha dt>ğil. dAirc-i harp 

1\:ıç millrli hell'l'lti. hugün nAirr-i harp 
Kaç rnill rti hell'elmeclrdir laYk-ı e,arct 
1\:ıç millı·tl boii'm.ıkta hugün fak-u sefalet. 

1 krgiiıı )'l:'ıt i h:r ailenin "öndii ümidi, 
lbd nr·u rlrm koplaclı her liineyi şimdi. 

1 kr ııilr. lıı•rlıir ym·a. hir külbe-i matem, 
Çiiktiirnwcl<· ı·angalıına tı:r fakr-ı miicess<'m. 
<Jiiıı tlı•ıı gi'ı ıw söndükçr. karardıkç:ı ocaklar 

13iıılı·rrı• kadın, lm, nice ismetli kucaklar 
lıirclah -ı sl'ialırtlt' hunaldıkça bunaldı. 

Fııhıı~ıııı Pht•di ka'ar-ı ~ch aludıırra daldı. 

Ettikçı• o <.iifliyyeti ben -;;imdi tehayyül. 

Birdı·ıı çı kıyor p '~ime hir desl-i tese'ül 
Çar;-:ıf d ye örtündiiğü pis çullar içinden 

Bir 1'1 ki wr'r kalhim~ hir nefrd-i r07en 
-- Kimelir o k;ıd n? 

- ıştt' o !im~aı i s l"faletı 

Etnıi:;. kocası l'l'Jllll'de ilmız-ı şt•hndrt. 
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llır;ız- ı ~tlıadd ne demek·~ Bir yt'd·i kahkar 

l"(ıni~ V<' yorı.!tınnıuş ki, ııe nıakber. ne ers<'! \'ar! 
Oç tane y~t.miyle bu~ün zevce-i bl'dbalıt 

B r lokma için çırpınıyor. bııl~a o fıNıt 

Bi şiiplıe ki her cürmü ~r:ıpar. her cdJı yoklar 
Sor kı•ııdiııl! .,B:r "aileyir ı h<'n. n<' urıır var. 

ı:Jhl'l ç.ı Lırım. çünkü yar ıı l astalaııır~ııııı. 
1\ııllı<'tııdı k: ök~iiz ile arta kalır,;;ım 

1\ i ın h; ıkacak tır?" diyerek k e nd ini lı ak lı 
gfısırrııH·k çin uydurur 1 ep ~üı;lü c;:ıç;ık l ı, 

ya l dızl· yalanlar ki. <özii ı doğnısıı z llı•l! 

f,halı·ı hakiki,!, ~u lıengamey-i \'alış~l! 

Yaln 7. bu dr(:ıl halı o b ıılerce z!'buıııııı. 

B·r lal zede ardından dö ıen gizli şuunurı 

ı\rııakırıa dikkatlict lemd d·i naıar el 

St'ıı ~orır:ı asıl gör. ne imi5 ı:ıh rıı-ı <d:ıld! 

Bak i~lc ~u k:ırşında ({ül('r taze karl n kinı' 

lhzal <>derek hcrh<e bir naır<>- i · m li kriııı, 

,.Siıı· ıntlr" diyor ,.Bir ebrd ı iııı· ı Sl·nıl• ı ıf.ı ı ıı. 

Bir lilnl•·i \ u<lf'l bl·y'm. s ter misin, ııkşanı?" 

,\\ı ftuıı olarak eylemden •iavdc rağlıet 

lıı·l. ;:ı ı. ~ana hrn arzedeyim kiınınlş o afet! 

Hak şimdi onun kimse•: yok. anne pt'ıiı·r yok. 
Bir uvci e\cl, var<a da. ondan dn lıabrr yok, 

Olınıi5 rnii nedir) B'lmiycr hiç hangi C• belde 

ltkr 'iirüyor belk de n•eydnn-ı cidelde. 
J ,tı·r~<· 'ııi.(olsıın o, isters • dı_· toprak 

Za l r ıı o bııgii n is temiyor nam nı ıı ıınıııl; 

r ~ha h ını ~or,an o diyor ,. I şte h!'n nı dı• 

Varkt•ıı ~u giizrl tazi'liğiın ş'mdi rliındl', 

\"ıırkı·n. arayan lıPr g<'ce bir s;ne i pürlıaz 

1\eyfiıııce geıu. koHanır m klm•e karışm:ıı" 

Karşımda o, keyl.mdc dcyen facirrdt'ıı, atıl 

Bizzat i~ tirkı-n bu sözü kak \'l nalıalı 

n r kin-i şen•rkan ; ıe çı·pınsa tla kalbin 

Vaz~eç-. nene l ilzım onu -.en mtmeılrıııı·z~·ıı 



Yııt n kor, <.ı rahat il .. ııııdt \ t miirdl', 

Çoktın h1 rı d nı ş bu kıı·lın çünkü t\'illde 

Srrmd r·ı namus ıle lam n-i ticaret, 
Hir nı <.al rt'<.rrıi ile tr\ si k-i rez ald. 

1 ııJ.. ıı lıı kad.ır oı~a ~·cft>r 7Ül-lü rııulıııkk a k, 

J' 1/.tr·ı !t•C('S"U'- le l traiına hir bak, 

Y•ll.ı r.::ı y<ı~ .. ıınıaz d yrrc k biiylı• nıulı ;,ı kkar, 

ı\ l lalıııı:ı isy.ııı 1·duı rn yaşlı nazarl.ır, 

Bcı~lııkl;ır;ı kvcilı oh nan ıııuşta·i tehdit, 

i lt r turltı 1 sandan \ıkan ediye-i ne\ ın : ı. 

ı\\atrı ızl•de hır sine-i nıMcrdeki cytam, 
ı ll'r k.ılbc çöken ayrıca b:r tude-i ala ın. 

Bın şerrn ile mahh d lenen yaşlı kad.nl<ır, 

'uzü5tü kal.ın münt hi re \'alidelt'r mi? 
ı lrr kaıhc çöken ayrı heyula-yi keder mi? 
i'rl rub ı scfalette ölen sa.leler mi? 
l'.ııııı-u zarurı lle sön.·n aileler mi? 

B.ık ııt•ıre-ı iman ile, bak lıaııg.si yoktur? 

Bak d de·i ııakbin ile, bak lıang:si çaktur? 
1 An1•l sa.ı:ı, Hmet ry lıarh·. mukaddes! 
~cr ~in bütün aha mı rdrıı böyle- mülevH"s. 

liıııd sana. lanet ~ana, ey lıailc i harp 
Jııo;anlığa b'r darbesin, ey gaile·i harp! 

L fı ıct .,,ııı.ı ldı et sana ey derbe· i ıııiıııktr 

1\l}psun ~eni takdis ile tahrik l"dt'n cllı·r! 

Ş:ııııııla, cı! ad nl:ı gcber. ey ulu sardar! 

Ey ııt·~l-i bc~cr lıa d . mi, ey lıeyJ.itl-i idb.ı rl 

l.aııd ~aııtı, l~ııd ~aııa ~'Y kiıı·ii adav1•U 

Ey 1\iıı -ü adan:t sana yüz bin J,t're lanet. 



ŞIIRIN MANASI: 

l:y hak deyerck hakkı boğan merhametsiz zümre. Artık yetişir, 
insanların kalbi feryad içindedir. Her evi, şimdi felaket ve elem 
kapladı. Yıllarca zaman mukaddes harp deyıe deye kendi cinsini 
çe~iUi alçaklıklarla öldüren harpçilerl Bunlar belki medeni 
nıilletlerdir, fakat zannetmeyiniz. Hepsi de kavimterin en alçağı
dır. Ey milletierin başında oluran serdalar zümresil Sizlere 
liınel olsun. Uzatmaya çalışlıgın ı z fe laket y1ağmuru yüz bin
lerce, milyonlarla insanı toprağa sermektedir. Dünyayı bugün 
lıarp denilen ölümün eline teslim eden alçakların eellerine laneti 
Bu alçak ölüm mey~anı, bu kana susamışların bütün torun
larını boğsun! Ey dini koruyoruz diyerek saçma yazanlar, evet, 
o Balkanlarda dökülen kanlar sanki az geldi. Şimdi artık al la
hın ve peygamberin emirlerini dile getiren ayellerle, hadise
ler le, milyonlarca insanın harbc teşvik ediniz. Herkes,i bir 
kanlı toprağa çeviriniz. Evet, bunca şehitler haksız y,ere mah
' oldu, evlatları çıplak, susuz ve perişan kaldı. Bu öksüzlerin 
!;>ehit babaları güya cennette imiş, onlar bu cennetteki baba la
rını bekleye dursunlar. .. öksüzleri sefaJet kuyusunda kudur
sunlar. Bu ölenlerin laşeleri cennette değil, y,a lçın kayalarda 
k aldı, ve hepsi mahvoldu. Bunları kurtlar, kanlar içinde dip
cliri yediler. Babaları cennetle değil, ölüsünü köpekler parçala
ını:;;. Köpeklerin her biri ölülerin vücutl arından korkmuş, çürü
müş kemik parçalarını sürürler. Laşesi cennette de değil, ,\\os
kof ovasındadır. Uzuvlarıııın her parçası akbabaların, kartalla
rın yuvasındadır. Cennette değil , yılanların midesindedir. 

Farzediniz ki sağdır, elbette ki y1ne siperindedir. Her dakika 
ölümün yokedici pençesini bekliyordur. Etrafındaki levhalar, 
ınanzaralar, ona kan ve gözyaşı gibi görünür. Her yı<ında 
boğuk, ağlayan bir ses yükselmektedir. Yüksek vicdanı olan
lar bu sesleri işitince nefret duyarlar. Her yanda ya soğumuş 
bir ölü, ya bir gövde, y;a bir kol vardır. Cennete giden yol, 
bu yol mudur, diye isy13n ediyorlar. Onlar cennet yolunda, 
f<:kat artık her taraf karanlığa gömülmüştür. Koşanlar cennet 
lıahçesi vahşetlc bulunmaz d~yor!ar. Gerçeğin bu feryadı her 
dakil~a yükseliyor. Fakat bu sesi duyurmamak ister gibi toplar 
lıin kat daha şiddetle, bir yanar dağ patlayışı gibi patllyorlar. 
Güya boğduklarını sandık la rı bu seslere, gerçek kahkahalarla 
gülüyor. Harp meypanı düşmanlık pisliği ile dolu, coştukça 
coşwyor. üstüne durmadan kötülük tufanı yağıyor. Insan nesil
leri durmadan harp ettikçe, kalbierine top, beyinlerine zulmün 



satırı inecek binlerce kılıç, boıııba, tüfek, süngü ve mızrak sap
l;ıııacaktır. 

1 nsıınl arı bogmak, öldürmek için gürültülü vahşi bir hücumla 
hepsi birden sald ırırlcı r. Insan vücu tlcı rı parampcırça olur, 
kemik leri göklere i ı rlar. Etrafa kan lar saçılır, kemikler serpi
lir, göklere uçan başların dilleri söyler. Bu sözleri duyanlar 
ürker, gözlerindeki ış ık söner, gördü lderinden nefret duyar. lfer 
yerde sıcak, kırmızı kan selleri akar. Binlerce insanın o fer-yat 
~esi vicdanları sarsar. Bu vahşet ateş i ni ha la yakmak için tunç 
lıir boru uzatdan hiddelle, korku saçarak haykırır: ,Sen de öl, 
kenarda l<alma!" 

Bu harp meydanında masum insanların kcınları buhar olur. 
Vahşiler eger bu maılZaray ı görseler, buna şaşa r, ve bundan 
lı ;~yre( dersi alırlar. Bu vahşet hengamesini caniler, cehennem
deki zebaniler görseler, bin defa dehşetle, nefretle titrerler, 
Uıkin o yerde mi lyonla insan nıahvolsa da ölen, inleyen bun
lardan ibarettir zannetıne. Hnrbiıı çevresi yalnız bu küçük harp 
ıneydanı degildir, bugün harp ateşi kaç milleti yuitu. Bugün 
esarel boy1undurugu kaç ınilleti pe.nçesi a lt ına aldı. K.aç millet 
!ıugün fakir ve sefa Jet i~·inde inlemekledir? Her gün yeni bi r 
;ı' lcni n ümidi söndü. Her yuvayı şimdi elem ve felaket kapladı. 
Ş!ındi her a ile, her yuva bir matem kulübesi olmuştur . Harp her 
dakika bu evlere korkunç bir ::ıefa l et çöktürmekledir. Günden 
güne ocaklar sö ııdükçe, karardıkça. binlerle kadın, kız, nice 
ııaınuslu insanlar sefahetin kucagında bunaJelıkça bunaldılar. 
Fuhuşun, ebed i karanlık bir gccey.e benziyen derin kuyus una 
clü:;;ii.iler. Şimdi ben o adJ iiği hayal ettikçe, hemen önüıne, dilenen 
bir cl uzanıyor, çarşaf di,ye örlündüğü pis çullar içinden uzanan 
b ır el ki, ka lbime nefret veriyor. 

- Kimdir o kadın? 
- Işle o, sefaletin örneğidir. 

Koca sı cephede şehit lik mertebesine ulaşmıştır. Şchiilik 
nıcriebc~ine ulaşmak ne demektir? Yokedici bir el onu ezmiş, 
yogurınuş, şimdi ne ceseti var, ne de mezarı va rdır. Bugün o 
bahtsız karısı üç yetimiyle bir lokma ekmek için çırpını~or, o, 
fırsat bulsa, hiç şüphe yok ki her suçu işler, her cebi karıştı· 
rır . Bunun sebebini kendine sorarsan sana şu cevabı verir: 
,Ben bir clilenciyim, elbette ki çalarım ne zararı var? Çünkü 
Yı0rın h asta l anırsam, kulübemdeki üç öksüzle ıya ln ız kahrsam, 
b!zc kim bakacaktır?" diyerek kendini haklı göstermek için 
lıcp süs lü, saçak l ı, y ıl dızl ı yalan lar uydurur, ki bunun ınanası 
küçü lmekiir. Fakat bu küçülmenin gerçek sebebi bu vahşi 
harplir. O binlerce zava ll ının hali bundan ibaret değildir. Bun-



l:ırııı c•trafında diiıwıı gizli olııy!arın dcrinli(;inc bir saııi\ c 
dikkat ice lıak, st•ıı ond<ın ::ıoııra sefaJet acısının ne deınf'l, oldu
gunu :.ı ılı) ııcak!>tll. Şu karşııHiil giileıı gerıç l<:ıdııı;ı b :ık, ldııı
ı;i l-? 1 ierl.l''-t' iltifııtlı hir gözle h<1karak: ,,Şıınıli chedi, z•.'\ k 
cıolu h ir dak ka, bir \'tıslat vuva:-ı ister misin? Bu akscım i .;ter 
misir:·~· der. Oııa fı~ık ol~mlk bu davete ko)mazdcın öılce, g('l o 
iıietiıı kim oldugunu sııııa ben anlatayım: Bak simıli o:ıuıı 
kinıse~ i yoktur. Anası, habası yoktur. Evet, bir kdcası va•dır 
ııına, oııchıı da haber ıyoklur. Olnıü~ müdür? H·ıııgi da~d;ı 
öldiigl nü lıiı; kimse b lmiyor. Kim bilir, belki oıııııı nfışını, 
lı:ırp ıııcyelaıııııda köpekler sürüyordur. O isterse sagolsun, 
isterse• toprak olsun, kadın bugün onun adını bile anmak iste
miyor. Bunu sebebini sors,an, ,Şu güzel tazel iğin elimde var
ken, h,·r gece zevkli bir kucak arayan varken, ben de k€1yfiıncl' 
~L'ZL'r, keııclımi koklatırım, buna kimse karı:;;maz .. eler. Alı 
kar:;;ııııda l<eyfinıcc clıyeıı orospunun bu sözüııü isteyerek veya 
istemiyerek agzıııdaıı i~itirkeıı, ka lbin kötü bir ldnk çırpıns;-ı 
d;ı, kuıd! kendiıw. vazgeç, seıı onu bu işten ınencdeınezsiıı. 
<kr:-iıı Çünkü bu kadın çoktanberi evinde namusunu tic.ıret 
'-t'rllla) esi olarak kull<ıııını~lır. Kocası sag vey;a ölü rahat yat
::.ııı. O, r\.•snıi bir izinle rczaletinı vesikaya baglamıştır 

Lakin bu küçü lmeler bukaclar olsa yine )yidir. Fakat scıı 
ı;ı,raklı gözlerle etrafına bir bak, daha neler göreceksin: Yıl
larca böyle lıak<ıret altında ) aşanmaz diyerek, Allahıııa isyan 
.. der ya;>lı gözler. boşluklara sallanan, korkutma yuınrukları, 
lıer çeşit ağızdan çıkan ümitsizlik duaları göreceksııı. Her <.:na
n ı n kuc<.1ğındaki yehnlcr matem içindedirler. Bundan başka 
Jıcr k<dbe çöken elem yığınlaıı göreceksin. Bin kötüiiikle ~·ok
edılınek isteyen yaşlı kadınlar ve bunların çaresiz, her türlü 
korunnıad<ın yoksun, hakarete uğramış öksüzlerini göreceksin. 
Bu yerele yüzüstü ka l mış, intihar etmiş anneleri mi istersin, 
her ka lbe çöken keder hulyal arı mı istersin? SefaJet zclıri 
:çinde ölen dilenciler mi, açlık kasırgası ile sönen aileler mi 
islcrsi'1?!... Dikkatli bir gözle bak, bunlardan hangisi yok
tur? Gerçegi gören bir gözle bak, hangisi daha çoktur.? 

Ey mukaddes hcırpl Sana bir kere lanet olsun... Bütün 
millelleri böyle çamura batıran sensin. By harp fe laketi; ltınet 
s;ma. lcinct sana. Ey harp, sen in:,anlığa bir tokatsın. Ey, lıcr
~c~ i )Okl'den vuruş, sana lanet olsun. Ey kutsallaştırarak al
kt:;ılayan eller kopsun. Ey ulu serdar, seıı de şanınla, ceha
dınla geber! .. Ey insan nesiini yokeden ıst ı rap heykcl ! .. 
Lilnet sana. E) kin ve düşmanlık, lanet sana . . Ey kin ve düş
manl ık sana yüz bin kere lanet. .. 
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